


الكيلو 30 القطامية - طريق المعادي/العين السخنة 
ص.ب: 2691 - القاهرة، مصر

www.suezcement .com.eg

شركة السويس لألسمنت
2013 التقرير السنوي



ي
نو

س
 ال

ير
قر

لت
ا

ام
ـد

سـت
مـ

 ال
اح

صـ
فـ

اإل
ــة

ـيــ
ـال

لم
م ا

ائـ
قـو

ال
هم

س
األ

ي 
مل

حا
ت ل

ما
لو

مع

1- المقدمة
مجموعة شركات السويس لألسمنت في سطور  4

رسالة من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  6
تطور السوق وإدارة عالقات العمالء   8

االستثمارات  10
إدارة الموارد البشرية  10

العالقات الصناعية  12

2- اإلفصاح المستدام
سياسة التنمية المستدامة  15

السالمة  16
حماية البيئة  19

المبادرات االجتماعية  23
اإلنتاج المسؤل  25

رفع التقارير ومؤشرات األداء الرئيسية  26

3-  القوائم المالية
شركة السويس لألسمنت - القوائم المالية المستقلة  29
شركة السويس لألسمنت - القوائم المالية المجمعة  53

4- معلومات لحاملي األسهم 
هيكل مجلس اإلدارة  85

معلومات لحاملي األسهم   86
المؤشرات المالية لعام 2013  90

معلومات قانونية عن مجموعة شركات السويس لألسمنت  91



من نحن
في  األسمنت  إنتاج  شركات  أكبر  إحدى  هي  لألسمنت  السويس  شركات  مجموعة 
مصر. ومن خالل تاريخها الطويل في السوق المصرية، تفخر المجموعة بمساهمتها 
في بناء بعض من الصروح الشهيرة وتواصل تلبيتها الحتياجات السوق من خالل 

تشكيلتها المبتكرة من المنتجات والعالمات التجارية.

والهدف العام للمجموعة هو االستمرار في استثماراتها وتطوير أنشطتها في مصر 
نشاطها من  بتحويل  منشآتها  كفاءة  المصرية ورفع  الحفاظ على هويتها  من خالل 
تحتاجها  التي  الخدمات  بكافة  السوق  تمد  إلى شركة  منتجة لألسمنت  مجرد شركة 

صناعة التشييد والبناء.

وتمتلك المجموعة شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع في السويس والقطامية 
وطره وحلوان والمنيا، وتوفر أكبر تشكيلة من المنتجات للسوق المصرية وأسواق 

التصدير.

رؤية المجموعة
أن تصبح الشركة العالمية األقرب إليك التي 
تسهم في بناء قطاع أفضل ومستدام لجميع 

األطراف المعنية.

رسالة المجموعة
أن تخلق قيمة في عالم مواد البناء من خالل 
المبتكر   باالستخدام  يتسم  مستقبل  ضمان 
والمستدام للموارد الطبيعية بما يخدم صالح 

المجتمعات المحلية والعمالء.



التقرير السنوي
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الطحن والتجفيف

تتمثل المراحل األولى في تصنيع 
األسمنت في الطحن والتجفيف، 
الخام  المواد  مطابقة  يتم  حيث 
ببعضها حسب الحجم على نحو 
اإلضافات  وضع  يتم  ثم  دقيق 
حتى تصبح مسحوق ناعم للغاية 
يسمي الطحين الخام والذي ينتقل 
الخلط  صوامع  إلى  ذلك  بعد 

وأخيراً يوضع في المخازن

كيفية صناعة 
األسمنت

من  األسمنت  استخراج  يتم 
وهي  والطفلة  الجيري  الحجر 
مواد خام طبيعية يتم استخراجها 
من المحاجر التي عادة ما تكون 
ويمر  األسمنت.  مصانع  بجانب 
الحجر الجيري والطفلة بمراحل 
أولية من الطحن لتقليل أحجامها 
استعداداً لنقلها في يسر وسهولة 

إلى المصانع المنتجة.

إعادة تأهيل 
المساحات المحيطة 

بالمحاجر

المحاجر  في  العمل  يرتبط 
إعادة  تقنيات  حول  بدراسات 
المحيطة  المساحات  تأهيل 
يمكن  حيث  عليها.  والحفاظ 
المؤهلة  المساحات  استخدام 
محاصيل  وتنمية  الزراعة  في 
البيئية  النظم  بناء  وإعادة  جديدة 
استصالح  أنشطة  خالل  من 
والتشجير  وزراعاتها  األرضي 
وبناء مناطق للترفيه ومنتزهات 
جديدة  مناطق  وإقامة  طبيعية 
للتنمية الصناعية أو الحرفية أو 

التجارية.

الحرق

يوضع الطحين الخام في األفران 
درجة   1450 حتى  ويسخن 
على  الحصول  أجل  من  مئوية 
مكونات  تضفي  حيث  الكلنكر، 
المائية على  الكلنكر الخصائص 
األسمنت. ثم يتم بعد ذلك إخراج 
الكلنكر من األفران ويتم تبريده 

بشكل سريع ثم تخزينه.

1.3
معدل تردد إصابات 

الوقت الضائع

3385
موظف

15
محجر 79643

ساعات التدريب 24

مجموعة شركات السويس لألسمنت في سطور
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7.6م.ط
األسمنت الرمادي

حصة 
السوق

% 15.4

5
مصانع

20
محطات الخرسانة

530
مليون جنيه

االستثمار في 
البيئة

شبكة التوزيع 
والمساعدة 

الفنية

تقوم مجموعة شركات السويس 
أنواع  ثالثة  بتصنيع  لألسمنت 
وتوزيعها  المنتجات  من 
والمسبوكات  األسمنت  وهي: 
وتهدف  الجاهزة،  والخرسانة 
الشركة إلى تعظيم االستفادة من 
اإلنتاج في جميع أسواق الشركة 
وتوفير حلول شاملة الحتياجات 
المستهلكين بأقل التكاليف، وهو 
التوجه الذي نطلق عليه التكامل 

اإلستراتيجي لألنشطة.

المنتج النهائي

ينقل األسمنت الجاهز لالستعمال 
طريق  عن  إما  المستهلكين  إلى 
تعبئته  أو  ناقالت  في  شحنه 
سعة  تكون  حيث  أكياس،  في 
األكياس إما 25 كيلوجرام أو 50 
كيلوجرام. وتتم هذه العملية من 
القائمة  اللوائح  مطابقتها  خالل 
التحكم  بشأن  الشركة  وسياسة 
المستمر  والتطوير  والصيانة 
لجودة المنتجات والخدمات على 

حد سواء.

 الطحن النهائى

من  األخيرة  المرحلة  تتكون 
عميلة تصنيع األسمنت من طحن 
وأي  بالجبس  المخلوط  الكلنكر 
مكونات ثانوية أخرى لينتج عن 
أنواع مختلفة من األسمنت  ذلك 
ثم  مختلفة،  ألغراض  تستخدم 
من  المختلفة  األنواع  تخزن 
تتناسب  صوامع  في  األسمنت 

مع طبيعة كل نوع.

غرفة التحكم 
المركزية

األسمنت  تصنيع  عملية  تخضع 
بصورة  والتحكم  للرقابة  بأكملها 
مستمرة من خالل غرف صغيرة في 
األقسام المختلفة أو من خالل غرفة 
جميع  وتعرض  المركزية،  التحكم 
والجودة  باإلنتاج  المتعلقة  البيانات 
والتحكم البيئي على مدار 24 ساعة 
يومياً على شاشات الكمبيوتر. حيث 
أي  بمالحظة  مؤهلون  فنيون  يقوم 
واتخاذ  محتملة  أخطار  أو  أعطال 
الوقائية  أو  التصحيحية  اإلجراءات 
على  السيطرة  استعادة  أجل  من 

النظام.
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لقد أثر االضطراب السياسي واالقتصادي الراهن في مصر على المناخ االستثماري للبالد وعلى عمليات 
التشغيل بها بوجه عام. وبرغم هذا، حافظت مجموعة شركات السويس لألسمنت مرة أخرى على ريادتها 
للسوق، بل وعززت من التزامها تجاه مصر. وقد حققنا ذلك بالتركيز على إرضاء العمالء وبذل استثمارات 

استراتيجية في مجال التحديث وحماية البيئة والسالمة. 

ويسرنا أن نقول بأن صناعة األسمنت لم تشهد دخول أي مصانع جديدة كما لم تشهد زيادات كبيرة في الطاقة 
اإلنتاجية من جانب الشركات المنافسة بما قد يضع ضغوًطا إضافية على السوق. وأحد اإلنجازات األخرى 
التي حققتها المجموعة تمثل في االنتهاء من اتفاقيات العمل الجماعية األخرى مع العاملين بالمصانع الخمسة 

للمجموعة في شهر ديسمبر. 

فقد أنفقنا 240 مليون جنيه مصري في عام 2013 في إطار جهود المجموعة لتطوير سياسات إدارة الموارد 
البشرية المتبعة لديها بغرض حماية الموظفين على نحو أفضل وضمان تلبية مستويات التدريب وتوجيهات 
السالمة أو تجاوزها. وحالياً، تتضمن جميع االتفاقيات بنوداً تفرض تنفيذ القوانين الدولية لحقوق اإلنسان 

ومكافحة التمييز. 

وبوجه عام، انخفض الطلب على منتجات األسمنت بنسبة 1.5% هذا العام مقارنة بعام 2012. وُعزي هذا 
الهبوط الطفيف إلى تفاعل المستهلكين مع ظروف السوق المتقلبة بشكل واضح. فقد أظهرت البحوث أن 
الطلب كان مدفوعاً في المقام األول بمشروعات التشييد والبناء صغيرة إلى متوسطة الحجم. كما كان سوء 
األحوال الجوية عامالً آخر في ذلك؛ فقد شهدت نهاية عام التقرير موجة شتوية وهبوطا في درجات الحرارة 

تسببت في بطء أنشطة التشييد والبناء في مختلف أنحاء الجمهورية. 

ومع ذلك، فتميز منتجات وخدمات المجموعة قد حافظت على ربحية النشاط الرئيسي على مدار العام. وقد 
وجهت المجموعة الكم األكبر من انتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية. وبلغ حجم المبيعات المحلية 7.6 
مليون طن من األسمنت الرمادي و112000 طن من األسمنت األبيض. وعالوة على ذلك، قامت المجموعة 

بتصدير 99000 طن من األسمنت الرمادي و150000 طن من األسمنت األبيض. 

إن مجموعة شركات السويس لألسمنت ماضية في طريقها وعازمة على مواصلة االستثمار من أجل بلد 
أفضل وأكثر رخاًء بسبل شتى، ومنها حماية البيئة. ففي حقيقة األمر، ترى المجموعة أن خفض تأثيرها 
بتنفيذ مشروعات  أن قامت  البيئة هو ركن رئيسي من أركان أنشطتها. ولذلك، فليس غريباً  السلبي على 
عديدة طويلة األجل من شأنها أن تساعد مصانعها الخمسة في خفض معدالت االنبعاثات والتلوث والنفايات.  

وقد حصلت المجموعة على العديد من الجوائز من وزارة البيئة خالل عام 2013 اعترافاً منها بالبرامج 
الشاملة للمجموعة في مجال إدارة البيئة واألداء البيئي. كما نفتخر بأن نعلن أن مصنع القطامية قد حصل 
المبادرة في  البيئية وأخذ زمام  البيئة في 2013" نظير انجازاته  على جائزة "أكثر المصانع حفاًظا على 

الممارسات البيئية. 

وبعد ذلك بشهور قليلة، افتتحت المجموعة نظاماً جديداً للفالتر اإلسفنجية بمصنع حلوان، حيث يسهم هذا 
النظام الجديد في خفض مستويات انبعاث األتربة إلى 10 مج/م3 كحد أقصى، وهو ما يقل كثيًرا عن المعايير 

المصرية واألوروبية. 

وفي السياق نفسه، وفي ضوء األزمة الحالية للوقود، تعمل المجموعة على االستغناء عن الوقود الحفري 
التقليدي واالستعانة بدال منه بالوقود البديل والوقود المشتق من المخلفات الذي ينتج عنه انبعاثات ضئيلة أو 
ال ينتج عنه أي انبعاثات على اإلطالق. وقد تم تسجيل كال المشروعين لدى المجلس التنفيذي آللية التنمية 
النظيفة المنبثق عن االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ التابعة لألمم المتحدة بفترة سماح تمتد لعشرة سنوات 

تنتهي في 2023.  

رسالة من رئيس 
مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب
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المولدة  الطاقة  الحفري وزيادة كمية  الوقود  المجموعة على  اعتماد  المشروعين هو خفض  والغرض من 
من الوقود المشتق من المخلفات، لكي تصل إلى نسبة 14% من مزيج الطاقة الخاص بالمجموعة. وفي هذا 
اإلطار، بدأت المجموعة في إنشاء محطة جديدة لمعالجة المخلفات بمصنع القطامية في نهاية العام تقوم 
على تحويل المخلفات سابقة الفرز إلى وقود. وهذه المحطة هي األولى من نوعها في مصر وفي مجموعة 
إيتالشمنتي، المجموعة األم لمجموعة شركات السويس لألسمنت. والمشروع هو نتاج جهود مشتركة بين 
مجموعة شركات السويس لألسمنت ومجموعة إيتالشمنتي وتصل تكلفته إلى 5 مليون يورو. إستغرق إنشاؤه 

عام واحد تقريباً، ومن المتوقع أن ينتج ما يقرب من 35 طن من الوقود المشتق من المخلفات سنوياً. 

غير أن مجهودات المجموعة ال تقتصر على تحسين البيئة المصرية، فقد أصبحت المجموعة طرفاً موقعاً 
على شبكة االتفاق العالمي لألمم المتحدة في أبريل 2013. وعلى نفس المنوال، قامت المجموعة برعاية 

مبادرات اجتماعية هامة لتلبية االحتياجات الُملحة ألبناء المجتمع المحلي. 

فقد جعلت المجموعة التعليم والصحة على رأس أولوياتها، حيث أنفقت ما يزيد على 530000 يورو على 
تنفيذ برامج ذات صلة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأحد هذه المشروعات تضمن المسابقة الوطنية السنوية 
لمؤسسة ENACTUS، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح تجمع الطالب والباحثين وقيادات األعمال 
الملتزمين بالمشروعات الخاصة والتنمية. وقد شارك طالب من جامعات حلوان والسويس والمنيا في دورة 
المسابقة في مصر عام 2013، حيث استعرضوا ما يتمتعون به من ابتكارات ومهارات في حل المشاكل.  

وفي عام 2013، جددت المجموعة أيًضا التزامها تجاه معهد دون بوسكو الفني بالقاهرة بمساهمة سنوية تبلغ 
50000 يورو. ونحن فخورين بأن المساهمات التى قامت بها المجموعة قد وجهت لتحديث البنية األساسية 

للمعهد ومنشآتة وتطوير برامج جديدة للدراسة. والهدف من المشروع رفع كفأة التعليم الفنى.

كما دخلت شركة أسمنت حلوان وشركة أسمنت بورتالند طره في شراكة مع مؤسسة مصر الخير لتجديد 
وتوفر  للمستشفى  المتهالكة  التحتية  البنية  تطوير  في  التجديد  عملية  وستسهم  حلوان.  في  العام  المستشفى 

األجهزة الطبية وأعمال الصيانة الالزمة. 

وقد وضعت المجموعة مسألة السالمة أيًضا على رأس أولوياتها؛ فقد تحولت جهودنا هذا العام تجاه خفض 
إدارة  لتقييم  المجموعة برنامج  إلى ذلك، أطلقت  العمل وِشدتها. وإضافة  الحوادث في مكان  معدل تكرار 
المقاولين بهدف ضمان اقتصار العمل مع الجهات التي تأخذ السالمة والصحة المهنية على محمل الجد. وفي 

عام 2013، قّيمت المجموعة 75 مقاوالً وتخطط حالياً للتوسع في هذا البرنامج مستقبالً. 

فى 8 مايو، أطلقت المجموعة عالمتها التجارية، حيث تمثل القيم الرئيسية للمجموعة و إنشاء عالمة تجارية 
مشتركة قوية للمجموعة بهدف تعزيز الشعور باإلنتماء وخلق الترابط بين الشركات األربع بالمجموعة.

وأخيراً، فنحن نتطلع إلى استكمال مشوارنا والحفاظ على موقعنا في صدارة السوق واالرتقاء باالبتكار في 
مجال األسمنت في مصر وغيرها من البلدان. 

مع خالص التمنيات، 

برونو كاريه
العضو المنتدب

عمر مهنا
رئيس مجلس اإلدارة
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تطور السوق وإدارة عالقات العمالء

اســتمرت االضطرابــات السياســية والفجــوة األمنيــة بمــا لهــا مــن آثــار علــى منــاخ االســتثمار واألعمــال فــي عــام 2013حيــث تســير مصــر فــي 
طريقهــا الصعــب نحــو الديمقراطيــة. وكان ذلــك نتــاج ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 2011 وتعاقــب الحكومــات والقــرارات السياســية 
قبــل وبعــد ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو 2013. وقــد تأثــر عــام 2013 بنقــص كبيــر فــي إمــدادات الطاقــة والكهربــاء وزيــادة أســعارها، بمــا أثــر 

علــى قطــاع عريــض مــن القطاعــات فــي الجمهوريــة عقــب حــدوث اضطرابــات مماثلــة العــام الســابق. 

ووفقــاً للخبــراء، مثلــت مشــاكل الطاقــة واحــدة مــن القضايــا الرئيســية التــي تواجــه شــركات إنتــاج األســمنت. ولــم تســتطع الســلطات أن تتعامــل 
مــع المشــكلة بشــكل فّعــال حيــث كانــت احتياطــات مصــر مــن النفــط والغــاز محــدودة. وعــالوة علــى ذلــك، تشــير االتجاهــات إلــى عجــز الوقــود 

الحفــري عــن تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة فــي مصــر. 

فهــذه القضايــا وغيرهــا، مثــل االعتصامــات واإلضطرابــات وعــدم التأكــد مــن اتجاهــات الســوق، قــد أضعــف مــن االقتصــاد المصــري الــذي 
يواجــه صعوبــات بالفعــل، ممــا أثــر علــى ربحيــة الكثيــر مــن األعمــال واســتدامتها.  

وقــد تفاقــم النقــص فــي الغــاز الطبيعــي والمــازوت علــى وجــه الخصــوص بتوقفــات كبيــرة فــي حركــة النقــل نتيجــة القيــود التــي فرضتهــا حالــة 
حظــر التجــوال. وكل هــذا قــد أدى فــي نهايــة األمــر إلــى تدهــور االســتثمارات األجنبيــة ومشــروعات التشــييد والبنــاء الكبــرى.  

وبرغــم هــذه الضغــوط الخارجيــة، تمكنــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت مــن الحفــاظ علــى ريادتهــا فــي الســوق خــالل عــام 2013. 
وقــد حققــت المجموعــة ذلــك عــن طريــق االلتــزام بالقيــم األساســية للعمــل، وهــي إرضــاء العمــالء وبــذل اســتثمارات اســتراتيجية فــي مجــاالت 

التحديــث وحمايــة البيئــة والســالمة والمبــادرات االجتماعيــة. 

ــى معــدالت  ــادة التضخــم إل ــى زي ــة أدى إل ــة المحلي ــي أســعار الطاق ــادات ف ــه المصــري والزي ــاض قيمــة الجني ــر المــزدوج النخف إال أن التأثي
ــة العامــة واإلحصــاء.  ــاً للجهــاز المركــزي للتعبئ ــى 7.6% وفق ــي مــارس 2013، وصــل معــدل التضخــم إل ــام. وف ــة الع ــة مــع نهاي مضاعف

ــاً بــدون اســتقرار المنــاخ السياســي والوضــوح بشــأن القــرارات الخاصــة برســم  ومــن غيــر المرجــح أن يبــدأ االقتصــاد فــي التعافــي تدريجي
مالمــح السياســات. ومــا لــم يحــدث أي مــن ذلــك، فــإن اتجاهــات االســتهالك واالســتثمار، كمــا يــرى الخبــراء، ســوف تظــل ضعيفــة.

وبوجــه عــام، انخفــض الطلــب علــى منتجــات األســمنت بنســبة 1.5% هــذا العــام مقارنــة بالعــام الســابق، وذلــك نتيجــة ظــروف الســوق الصعبــة. 
وعــزى الجــزء األكبــر مــن الطلــب إلــى المشــروعات صغيــرة ومتوســطة الحجــم. وكانــت أعمــال اإلنشــاء قــد أعاقتهــا أحــوال الطقــس الشــتوية، 
وهــو مــا تــرك أثــراً كبيــراً علــى المشــروعات كبيــرة الحجــم فــي كثيــر مــن المناطــق عبــر الجمهوريــة. إال أن األمــر الــذي دعــا للتفــاؤل خــالل 
عــام 2013 هــو عــدم ظهــور مصانــع أســمنت جديــدة مــن شــأنها إحــداث حالــة مــن تشــبع الســوق، بــل إن الشــركات المنافســة لــم تــزد ســعتها 

اإلنتاجية. 

وكمــا أكدنــا ســلفاً، فقــد حافظــت المجموعــة علــى دورهــا الريــادي فــي الســوق خــالل عــام 2013. وقــد قامــت المجموعــة ببيــع معظــم انتاجهــا 
مــن األســمنت فــي الســوق المحليــة، مســجلًة مبيعــات بلغــت 7.6 مليــون طــن مــن األســمنت الرمــادي و112 ألــف طــن مــن األســمنت األبيــض. 

وفــي الوقــت ذاتــه، بلغــت صــادرات المجموعــة مــن األســمنت الرمــادي 99 ألــف طــن ومــن األســمنت األبيــض 150 ألــف طــن. 

وتمتلــك المجموعــة حصــة فــي ســوق األســمنت الرمــادي تبلــغ 15% وفــي ســوق األســمنت األبيــض 26.5%، وتحمــل جميــع مصانــع المجموعــة 
حاليــاً الشــهادات األوروبيــة إلنتــاج منتجــات األســمنت البورتالنــدي واألبيــض عالــي الجودة.

وتعــرض المجموعــة مــن خــالل مصانعهــا الخمســة أكبــر تشــكيلة مــن المنتجــات المتنوعــة االســتخدامات فــي مصــر. ولذلــك، يحصــل العمــالء 
علــى مجموعــة عريضــة مــن المنتجــات األســمنتية المتخصصــة الســتخدامها فــي أي وظيفــة، كبيــرة كانــت أو صغيــرة. وتتمثــل القيمــة المضافــة 
المقدمــة للعمــالء فــي زيــادة اإلنتاجيــة وارتفــاع جــودة المــواد وزيــادة الربحيــة. وكان أبــرز االبتــكارات للمجموعــة فــي هــذا المجــال هــو إنشــاء 

منافــذ البيــع برافــو بيلــد ومركــز المبيعــات فــي مدينــة قليــوب. 

وبلغــت تســليمات األســمنت 1.9 مليــون طــن بنظــام الوصــال. كمــا تــم إنشــاء مؤشــرات أداء أساســية مناســبة مــن أجــل رصــد عمليــة التســليم 
ــب  ــو تجن ــدف الرئيســي للمجموعــة ه ــت المحــدد. وكان اله ــي الوق ــل ف ــى كل عمي ــن األســمنت إل ــا م ــل المجموعــة منتجاته ــان توصي وضم
نقــص المخــزون لــدى عمالئهــا، وهــو أحــد العوامــل الرئيســية فــي تحقيــق رضــا العمــالء. ولتحســين كفــاءة التســليم، قامــت المجموعــة هــذا 
العــام بشــراء 10 شــاحنات و20 شــاحنة تحمــل العالمــة التجاريــة لتســليم األكيــاس، وهــي شــاحنات مــزودة بنظــم لتحديــد المواقــع.  وأطلقــت 

المجموعــة أيضــاً برنامــج والء العمــالء تحــت اســم المشــتري المنتظــم وذلــك لمكافــأة عمالئهــا الدائميــن. 
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ــال ســيتي ســتارز بالقاهــرة فــي شــهر ينايــر،  ــدق إنتركونتيننت ــة مؤتمــر "االستشــاريين العــرب"  فــي فن كمــا قامــت المجموعــة أيضــا برعاي
والــذي عــرض االبتــكارات اإلقليميــة وأفضــل االتجاهــات والممارســات مــن خــالل دعــوة الخبــراء مــن شــتى أنحــاء العالــم. وخــالل المعــرض، 
عرضــت المجموعــة منتجهــا ®i.light و®TX Active، حيــث تلقــت المجموعــة آراء إيجابيــة مــن مختلــف األطــراف فــي القطــاع الصناعــي. 
وإضافــة إلــى ذلــك، كانــت المجموعــة هــي الراعــي الرئيســي لمؤتمــر إنترســيم لعــام 2013، والــذي ُعقــد فــي فــي  فنــدق إنتركونتيننتــال ســيتي 
ســتارز بالقاهــرة فــي شــهر أبريــل. وعــالوة علــى ذلــك، شــاركت المجموعــة فــي معــرض إنتربيلــد بقاعــة القاهــرة للمؤتمــرات فــي شــهر يونيــو، 

وفــازت فيــه بجائــزة أفضــل جنــاح مــن حيــث التصميــم. 

وقــد أدت اســتراتيجية المجموعــة بشــأن تقويــة عالقــات العمــالء وتحويــل أنشــطتها مــن التركيــز علــى الخدمــات إلــى وضــع تركيــز أكبــر علــى 
ــق 1000/830  لمجموعــة  ــر مطل ــي اســتطالع رضــا العمــالء تقدي ــن شــاركوا ف ــي عــام 2013، أعطــى العمــالء الذي إرضــاء العمــالء. فف

شــركات الســويس لألســمنت وتقديــر نســبي 1000/817.

ــادل أفضــل الممارســات، وإنشــاء مركــز  ــادرات جديــدة متعــددة مثــل الخدمــات، وتب وتخطــط المجموعــة الســتكمال هــذا األســلوب بتنفيــذ مب
اتصــاالت مــع العمــالء، وعقــد دورات للتوعيــة حــول جــودة األســمنت، وتقديــم المزيــد مــن المســاعدات الفنيــة للمســتهلكين، وعقــد الشــراكات 

مــع كبــار االستشــاريين فــي صناعــة األســمنت ومــع كبــرى الجامعــات. 
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االستثمارات:

اتبعــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت برنامــج اســتثماري مكثــف فــي عــام 2013 تضمــن العديــد مــن المشــروعات مختلفــة األحجــام 
ــي،  ــل األداء الفن ــان، وتحلي ــوق اإلنس ــالمة، وحق ــة، والس ــة البيئ ــادرات لحماي ــروعات مب ــن المش ــة. وتضم ــة للمجموع ــع الخمس ــي المصان ف

ــزام بالمعاييــر وجهــود تيســير األعمــال.  وااللت

ــة  ــة للبيئ ــر الدولي ــزام بالمعايي ــة، قامــت المجموعــة بتحديــث مصانعهــا بغــرض تحســين كفاءتهــا وااللت ــة الماضي ــى مــدار األعــوام القليل وعل
ــغ قيمتهــا مــا يقــرب مــن 345 مليــون جنيــه مصــري فــي المجــاالت اآلتيــة: ــم االنتهــاء مــن مشــروعات تبل والســالمة. وقــد ت

• البيئة والسالمة )91 مليون جنيه(؛

• تحسين األداء والحفاظ على رأس المال )168 مليون جنيه(

• االستراتيجية )حوالي 4 مليون جنيه(؛

• الجودة وتكنولوجيا المعلومات ومجاالت أخرى )82 مليون جنيه(.

وتماشــياً مــع اإللتــزام بخطــة العمــل الخاصــة بالجهــاز المصــري لشــئون البيئــة، تواصــل المجموعــة االســتثمار فــي مجــال الحــد مــن التلــوث 
ــدال المرشــحات الكهروســتاتيكية بمرشــحات نســيجية بمصانــع  ومكافحــة االنبعاثــات. ففــي عــام 2013، تمــت الموافقــة علــى مشــروعات إب
القطاميــة والســويس والمنيــا بميزانيــة تبلــغ 116.7 مليــون جنيــه مصــري. وفــي العــام ذاتــه أيضــاً أكملــت المجموعــة المرحلــة الثانيــة مــن 
محطــة الطاقــة البديلــة بمصنــع القطاميــة بتكلفــة 48 مليــون جنيــه مصــري. ومــن المقــرر تنفيــذ مشــروع مماثــل فــي مصنعــي حلوان والســويس.

إدارة الموارد البشرية

تلتــزم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، حســبما ينــص ميثــاق األخــالق وسياســة التنميــه المســتدامه لديهــا، بحمايــة األفــراد مــن خــالل 
احتــرام التنــوع والهويــة الثقافيــة. ففــي عــام 2006، بــدأ تنفيــذ اتفاقيــات العمــل الجماعيــة، حيــث تشــكل ميثــاق يلخــص حقــوق العمــل المقبولــة 
عالميــاً ويقــوم علــى االلتــزام المشــرك بيــن جميــع األطــراف الموقعــة عليهــا، إذ يتعيــن علــى كل طــرف احتــرام حقــوق اإلنســان األساســية، 
ــي  ــة مــع ممثل ــة للمفاوضــة الجماعي ــة إجــراءات عادل ــة، ورعاي ــة منصف ــات صناعي ــي ظــروف العمــل، وإقامــة عالق ــز التحســينات ف وتعزي
ــة وإدارة  ــات العمالي ــن النقاب ــات مشــتركة بي ــة منتدي ــا أن إقام ــة بالشــركة. كم ــل الجماعي ــات العم ــه اتفاقي ــك تغطي ــكل ذل ــة. ف ــات العمالي النقاب

الشــركة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن منهــج الشــركة الرامــي لمواصلــة الحــوار البنــاء بيــن كافــة األطــراف المعنيــة.

وتعمــل سياســة حقــوق اإلنســان بالشــركة علــى توطيــد التزامهــا تجــاه هــذه القضيــة مــن خــالل الدعــم الواضــح لحقــوق اإلنســان المتعــارف 
عليهــا دوليــاً بوصفهــا حقوقــاً حتميــة لجميــع األفــراد. كمــا تنــص السياســة صراحــة علــى أن الشــركة لــن تقــف فــي صــف أي انتهــاكات لحقــوق 
اإلنســان. فجميــع الحــوادث التــي قــد تنــدرج تحــت هــذا التصنيــف تخضــع للتحقيــق وتتخــذ المجموعــة بشــأنها اإلجــراءات المالئمــة لتصحيــح 

الوضــع إن اســتوجب األمــر ذلــك.  
ــوق  ــق مــع اإلعــالن العالمــي لحق ــي المجموعــة بمــا يتف ــوع البشــري هــو مصــدر القيمــة ف ــر التن ــم، يعتب ــاق القي ــه ميث ــاً لمــا ينــص علي ووفق
اإلنســان. فمنــذ 2009، نفــذت المجموعــة مبــادرات عديــدة هدفــت إلــى تحســين ظــروف العمــل للعامليــن بالمجموعــة وللمقاوليــن علــى حــد 
ــة  ــام دورات التوعي ــة. وتق ــات واإلقام ــام والوجب ــع الطع ــذ بي ــات اإلصحــاح ومناف ــة وخدم ــات اإلســعافات األولي ــك خدم ــن ذل ســواء. ويتضم
بالســالمة علــى نحــو منتظــم لتنــاول مثــل هــذه الموضوعــات، ومنهــا توضيــح خطــورة اصطحــاب العمــالء أو المورديــن ألفــراد أســرهم إلــى 

ــة الشــخصية فــي جميــع األوقــات.  ــداء أدوات الحماي موقــع العمــل والمخاطــر المرتبطــة بعــدم ارت

وينــص ميثــاق القيــم علــى القيــم األساســية التــي تؤمــن بهــا شــركة الســويس لألســمنت والشــركات التابعــة لهــا والتــي تؤكــد علــى جميــع قواعــد 
الحوكمــة المؤسســية المتبعــة. ويحــدد الميثــاق التزامــات المجموعــة مــن حيــث الصراحــة والعــدل والنزاهــة والشــفافية واالحتــرام المتبــادل فــي 
إدارة أنشــطة الشــركة وفــي عالقاتهــا مــع المســاهمين واألســواق علــى حــد ســوء. وجميــع السياســات المتبعــة بالمجموعــة ال تحيــد عــن هــذه 

الخطــوط العريضــة. 
وتنطــوي مبــادئ الحوكمــة المؤسســية علــى هيــكل عمــل تشــغيلي خاضــع للمراقبــة والتحديــث المســتمرين، ممــا يوفــر صــورة عامــة واضحــة 
ــر العضــو  ــا. ويعتب ــم اتخاذه ــي يت ــات التشــغيل واإلجــراءات الت ــات وعملي ــة والســلطات والصالحي ــاكل التنظيمي ــن المســاهمين والهي ــكل م ل
المنتــدب مســئوالً عــن ضمــان االمتثــال للمبــادئ العامــة للحوكمــة المؤسســية بالمجموعــة وعــن اقتــراح التعديــالت الخاصــة بهــا علــى مجلــس 
اإلدارة. وتضطلــع لجنــة الرقابــة الداخليــة، التــي تتبــع مجلــس اإلدارة مباشــرة، بمهمــة التعــرف علــى المخاطــر المؤسســية الرئيســية والتصــدي 
لهــا. وعــالوة علــى ذلــك، أطلقــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت عــام 2008 برنامــج المخاطــر وااللتــزام؛ وهــو برنامــج مــن ثــالث 
ســنوات يضمــن إجــراء تحليــل أفضــل إلدارة المخاطــر، ذلــك إلــى جانــب نظــم المراجعــة المرتبــط ببرنامــج التحفيــز طويــل األجــل الخــاص 

بالمديريــن.
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وبنهايــة عــام 2013، كان عــدد العامليــن بالمجموعــة 3385 عامــالً فــي مصــر. ففــي أعقــاب ثــورة ينايــر، بــدأت المجموعــة فــي تنفيــذ أنشــطة 
إلعــادة الهيكلــة تمــت إدارتهــا بشــكل منصــف وعــادل مــن خــالل مراعــاة اتفاقيــات النقابــات العماليــة وبرامــج المعــاش المبكــر وخفــض ســاعات 

ــل اإلضافي. العم

ــرام  ــر. فالمجموعــة تؤمــن باحت ــب والتطوي ــة بالتدري ــث سياســات المــوارد البشــرية الخاصــة بالمجموعــة، وخصوصــاً المتعلق ــم تحدي ــد ت وق
وحمايــة االختالفــات بيــن العامليــن، إذ يتعيــن معاملــة جميــع العامليــن كأفــراد ذوي قيمــة وجديريــن باالحتــرام. ومــن هنــا، فالمجموعــة تــرى 
المســاواة بيــن الجنســين قضيــًة مهمــًة بالغــة األهميــة. كمــا تخضــع مســتويات الرواتــب للمتابعــة مــن أجــل اعتمــاد الرواتــب علــى المهــارات 
والخبــرة وليــس علــى نــوع الجنــس. كمــا يتــم إجــراء دراســات مســح لألجــور علــى المســتوى المحلــي بانتظــام. وعــالوة علــى ذلــك، يجــري 

إعــداد اســتراتيجيات لزيــادة تواجــد المــرأة وتمثيلهــا ضمــن القــوى العاملــة بمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. 

ووفقــاً لنظــام إدارة التدريــب، تــم تنظيــم أنشــطة تدريبيــة حــول أربعــة مجــاالت هــي: االلتــزام وتخفيــف أثــر المخاطــر؛ والكفــاءة والتخصــص؛ 
والتنميــة المســتدامة، واالبتــكار، وتنميــة رأس المــال البشــري. وفــي عــام 2013، اســتضافت الشــركة 79643 ســاعة تدريبيــة شــارك فيهــا 

3484 متدربــاً. واشــتمل ذلــك علــى أنشــطة منــح فــرص تدريبيــة داخــل شــركات المجموعــة فــي إطــار مســئوليتها االجتماعيــة.

وفــي عــام  التقريــر, أظهــر توزيــع الــدورات التدريبيــة بيــن المجــاالت المختلفــة عــن إجــراء 18% مــن إجمالــي الســاعات التدريبيــة فــي مجــال 
ــة  ــزام وإدارة المخاطــر، و54% فــي مجــال التنمي ــاءة والتخصــص، و4% فــي مجــال االلت ــة رأس المــال البشــري و24% فــي مجــال الكف تنمي

المســتدامة واالبتــكار. 

وفــي الوقــت ذاتــه، تــم تجربــة بعــض البرامــج المتخصصــة فــي مصــر بغــرض زيــادة الوعــي بالمســئولية البيئيــة بيــن المديريــن والعامليــن 
علــى الســواء. وإضافــة إلــى ذلــك، وقعــت المجموعــة شــراكات مســتدامة مــع المــدارس والجامعــات المحليــة لتقديــم المنــح الدراســية وفــرص 

التدريــب العمــل والمســاعدة فــي بحــوث الدراســات العليــا والزيــارات الميدانيــة لمختبــرات ومصانــع المجموعــة للطلبــة. 
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التطوير والتدريب 

تهــدف مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت إلــى جــذب العامليــن مــن ذوي المواهــب والكفــاءات والمهــارات. وفــي عــام 2013، شــارك 55 
موظفــاً مــن إدارة المبيعــات والتســويق فــي برنامــج إدارة المواهــب. إلــى جانــب آخريــن ممــن شــاركوا فــي هــذا البرنامــج مســبقا مــن اإلداره 

الفنيــه و اداره المشــتريات.

وقــد ركــزت إدارة التطويــر والتدريــب علــى التدريــب التبادلــي وتنميــة المهــارات متعــددة التخصصــات وتبــادل المعرفــة خــالل عــام 2013 مــن 
أجــل ضمــان بــذل الموظفيــن أقصــى مــا لديهــم وتقدمهــم فــي المجــاالت التــي اختاروهــا. ولبلــوغ هــذه الغايــة، وفــرت اإلدارة مجموعــة كبيــرة 
مــن الفــرص التدريبيــة التعليميــة تضمنــت مــا يزيــد علــى 79643 ألــف ســاعة تدريبيــة وشــملت 3484 موظفــاً بالمجموعــة، وكذلــك برامــج 

التدريــب الصيفــي لطلبــه الجامعــات داخــل شــركات المجموعــة.  

ــة  ــة المملوك ــع الخمس ــن المصان ــة م ــن بأربع ــتهدفت العاملي ــي اس ــة الت ــو األمي ــج مح ــة خاصــة لبرام ــة عناي ــطة التدريبي ــت األنش ــد وجه وق
ــراءة  ــى شــهادة إجــادة الق ــوا عل ــى 74 عامــل حصل ــة بعــام 2012 بإجمال ــة بنســبة 13% بالمقارن ــم خفــض نســبة محــو األمي للمجموعــة، وت

ــة. والكتاب

ولمزيــد مــن المســاعدة للعامليــن بالمجموعــة فــي تنميــة مهارتهــم الشــخصية والتعلــم، وقعــت إدارة التطويــر والتدريــب اتفاقيــة منحــة دراســية 
ــى  ــاً الحصــول عل ــن بالمجموعــة حالي ــع العاملي ــة بالقاهــرة. ويمكــن لجمي ــع للجامعــة األمريكي مــن الشــركة بالتعــاون مــع مركــز اإلدارة التاب

خصــم 20% فــي عــدد كبيــر مــن الدبلومــات والبرامــج التدريبيــة، ومنهــا دورات إدارة األعمــال.

وعــالوة علــى ذلــك، دعمــت إدارة التدريــب والتطويــر مبــادرات التطويــر المهنــي لعــدد 38 موظفــاً ممــن شــاركوا فــي الــدورات التدريبيــة 
الكتســاب مهــارات جديــدة أو ممــن تلقــوا المســاعدة عنــد أداء مهــام لــإدارات األخــرى.

ونظمــت اإلدارة دورات "تدريــب المدربيــن" لعــدد 11متدربــاً داخليــاً جديــداً فــي إطــار خطــة التطويــر الخاصــة بهــم. وقــد وفــرت الــدورات 
المهــارات الالزمــة للمدربيــن لكــي يصبحــوا مدربيــن رئيســيين فــي أجهــزة المحــاكاة لألفــران والطواحيــن.

ــى  ــل عل ــأن العم ــا كان بش ــب؛ األول منهم ــن للتدري ــن مهمي ــب برنامجي ــر والتدري ــتضافت إدارة التطوي ــالمة، اس ــع إدارة الس ــاون م وبالتع
االرتفاعــات وتضمــن تدريــب 100 موظــف علــى كيفيــة التخطيــط اآلمــن ألنشــطة العمــل وتنفيذهــا ومراقبتهــا عنــد العمــل فــي أماكــن مرتفعــة، 
وكذلــك كيفيــة إدارة المخاطــر التــي قــد تحــدث أثنــاء القيــام بهــذا النــوع مــن العمــل. وكان البرنامــج الثانــي حــول اســتخدام المعــدات الثقيلــة، 
وتضمــن تدريــب 62 موظفــاً علــى كيفيــة التفتيــش علــى المعــدات الثقيلــة وكيفيــة اســتخدامها بشــكل مالئــم. كمــا تــم تدريــب العامليــن حــول 

مخاطــر الســالمة المرتبطــة بهــذا النــوع مــن العمــل.

وفيمــا يتعلــق بالعالقــات الصناعيــة، قامــت اإلدارة بتحســين ظــروف العمــل العامــة وعــززت دور إدارة المــوارد البشــرية فــي هــذا الشــأن. 
ــين  ــالل تحس ــن خ ــن اإلدارة م ــن ع ــاع العاملي ــر انطب ــدف تغيي ــة اإلدارة به ــي عملي ــتراتيجي ف ــريك اس ــرية كش ــوارد البش ــل إدارة الم وتعم

ــوارد البشــرية.  ــوح للم ــاب المفت ــر سياســة الب التواصــل والتفاعــل الشــخصي عب

العالقات الصناعية

نظرة عامة على اتفاقيات العمل الجماعية

ــركات  ــف ش ــة بمختل ــات العمالي ــي النقاب ــع ممثل ــرة )2013-2015( م ــة األخي ــل الجماعي ــات العم ــع اتفاقي ــازات كان توقي ــر اإلنج ــد أكب أح
ــة ذات  ــات العمالي ــد المنعــم الجمــل والنقاب ــاء واألخشــاب الســيد عب ــة العامــة للبن ــات مــن جانــب رئيــس النقاب ــع االتفاقي ــم توقي المجموعــة، وت

ــة. ــوة العامل ــة وزارة الق ــة تحــت رعاي الصل

كمــا تضمــن اتفاقيــات العمــل الجماعــي منــح بــدل ورادي بنســبة 50% مــن الراتــب األساســي لعمــال شــركات الســويس لألســمنت والســويس 
ــويس  ــن بالس ــهر للعاملي ــغ 6.5 أش ــالوات أداء تبل ــوان؛ وع ــمنت حل ــركة أس ــن بش ــبة 35% للعاملي ــره وبنس ــد ط ــمنت بورتالن ــاس وأس لألكي
ــادة  لألســمنت والســويس لألكيــاس وأســمنت بورتالنــد طــره، بحيــث يتــم تحديثهــا أخــذا فــي االعتبــار الرواتــب األساســية لعــام 2012؛ وزي
ــه  ــوان بنســبة 5% بموجــب الرواتــب األساســية لعــام 2012 بيــن 100 جنيــه و250 جني بــدالت طبيعــة العمــل للعامليــن بشــركة أســمنت حل
ومحازاتهــا مــع عــالوات األداء الخاصــة بالعامليــن بشــركتي الســويس لألســمنت وأســمنت بورتالنــد طــره؛ وســوف يتضمــن تحديــث الخدمــة 
التأميــن علــى الحيــاة والعجــز بمــا يصــل إلــى 24 شــهراً مــن الراتــب اإلجمالــي، بحــد أدنــى يبلــغ 100 ألــف جنيــه، إضافــة إلــى مبلــغ يدفــع 

مــرة واحــدة بمقــدار 6 مليــون جنيــه.

ــة الســابقة.  ــات العمــل الجماعي ــة الخدمــة بحســب اتفاقي ــأة نهاي ــح المنظمــة لمكاف ــك، اقترحــت اإلدارة اســتمرار العمــل باللوائ ــى ذل ــة إل إضاف
والهــدف مــن ذلــك هــو إنشــاء نظــام جديــد مــن خــالل صنــدوق ســيحل عنــد إنشــائه محــل النظــام الحالــي. كمــا ســيحصل العاملــون علــى مبلــغ 
يدفــع مــرة واحــدة بقيمــة 2% مــن الراتــب اإلجمالــي، بينمــا يحصــل العاملــون بشــركة أســمنت حلــوان علــى وجبــة جافــة يوميــاً مثــل زمالئهــم 

فــي شــركتي الســويس لألســمنت وأســمنت بورتالنــدي طــره. 
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ــة الدخــول؛ واالنتهــاء  ــؤ لنظــم إدارة الوقــت ومراقب ــى التشــغيل الكامــل والكف ــة عل ــع االدارات المعني ــت المــوارد البشــرية مــع جمي ــد اتفق وق
مــن طلبــات شــراء أجهــزة قــراءة الحضــور واالنصــراف وتركيــب بوابــات المصانــع؛ وتحويــل إشــعار دفــع الراتــب المطبــوع إلــى إيصــاالت 
إلكترونيــة )باســتثناء العمــال ممــن ليــس لديهــم بريــد إلكترونــي(؛ وتقليــل ســاعات اإلضافــي مــن 889667 فــي عــام 2012 إلــى 834100 

فــي 2013.

وقــد تضمنــت إنجــازات إدارة المــوارد البشــرية لعــام 2013 إنشــاء نظــام إلكترونــي لتقييــم األداء وإدخــال نظــام للتأميــن علــى الحيــاة ومكافــأة 
ــر  ــج تطوي ــي وبرام ــف الداخل ــن خــالل التوظي ــف م ــف التوظي ــض تكالي ــال، وخف ــة للعم ــة تدريجي ــج إعــادة هيكل ــذ برام ــة وتنفي ــة الخدم نهاي

العامليــن، والنشــر الناجــح لسياســة التوظيــف، وسياســية مكافــأة األداء، وسياســة المكافــآت.

وأحــد اإلنجــازات الهامــة األخــرى تمثــل فــي حكــم المحكمــة الــذي صــدر فــي صالــح شــركتي أســمنت بورتالنــد طــره وأســمنت حلــوان. وقــد 
وفــر الحكــم الصــادر بشــأن قضايــا التأمينــات االجتماعيــة علــى الشــركة 27 مليــون جنيــه مصــري )19 مليــون لشــركة أســمنت بورتالنــد طــره 

و8 مليــون لشــركة أســمنت حلــوان(، وقــد تحقــق ذلــك بتعــاون كامــل مــع اإلدارة القانونيــة. 

إدارة الخدمات

وفيمــا يتعلــق بــإدارة الخدمــات، قامــت إدارة األمــن بصياغــة اإلجــراءات التشــغيلية لمراقبــة الدخــول التــي تخضــع اآلن للتجربــة فــي جميــع 
المصانــع. وعــالوة علــى ذلــك، أجــرت المجموعــة تقييمــاً طبيــاً للعامليــن بمصانعهــا. وكان الهــدف مــن ذلــك إنشــاء قاعــدة بيانــات طبيــة كاملــة 
تســاعد المجموعــة علــى منــع الحــوادث الناجمــة عــن  مشــاكل صحيــة حاليــة وعلــى اكتشــاف ومــع األخطــار الضحيــة مــن بعــض عوامــل 
الخطــر، وتنفيــذ مبــادئ التنميــة المســتدامة فيمــا يتعلــق الصحــة والنظافــة الصناعيــة، وتوفيــر التدريــب، والتثقيــف الصحــي مــن خــالل ثمانيــة 

دورات علــى األقــل فــي مجــال دعــم الحيــاة األساســية واإلســعافات األوليــة وفقــاً لالشــتراطات الحكوميــة فــي هــذا الشــأن.

إدارة الحوكمة

وفقــا لخطــة العمــل إلدارة الحوكمــة  بمجموعــة شــركات  الســويس لألســمنت، عملــت ادارة الحوكمــة علــى عــدة مشــاريع منهــا علــى 
ــى بالمجموعــة االم  ــكل التنظيمــى لقطــاع الدعــم الفن ــى بالمركــز الرئيســى مــع الهي ــكل التننظيمــى للقطــاع الفن ــال , محــازات الهي ســبيل المث
"ايطالشــمنتى" , ايضــا عملــت إدارة الحوكمــة علــى عمــل هيــكل واحــد إلدارة المــوارد البشــرية بالمصانــع وهــذا بالتعــاون والتنســيق مــع ادارة 
العالقــات الصناعيــة وإدا رة الخدمــات و مديــرى المــوارد البشــرية بالمصانــع , كمــا عملــت ايضــا علــى مشــروع التحكــم فــى الدخــول للمصانــع 
ــكل  ــى الهي ــت االدارة عل ــع , كمــا عمل ــن المصان ــى ادارة االمــن والســالمة ومديري ــك بالتعــاون مــع ادارة االمــن والتوقيــت وعرضــه عل وذل
ــكل التنظيمــى  ــل والتجــارة بمــا يتوافــق مــع الهي ــكل التنظيمــى لشــركة الســويس للنق التنظيمــى لقطــاع المبيعــات والتســويق للمجموعــة والهي
ــن الصــف االول بقطــاع  ــى لمديري ــر الوصــف الوظيف ــى مــن تطوي ــة األول ــى االنتهــاء مــن المرحل ــت االدارة عل ــا ايضــا عمل للمجموعــة كم
المبيعــات والتســويق بالتعــاون مــع ادارة الحوكمــة  بالمجموعــة االم  "ايطالشــمنتى" , كمــا تعمــل االدارة االن لعمــل خطــة عمــل لمــدة ثــالث 

ســنوات علــى اســاس ترتيــب االحتياجــات ومتطلبــات المجموعــة االم" ايطالشــمنى" ومجموعــة شــركات الســويس  مــن مشــاريع. 

النزاهة

وفــي ســبيل مكافحــة الفســاد، نفــذت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت برنامــج االلتــزام لمكافحــة الرشــوة فــي عــام 2013. ويأتــي البرنامــج 
فــي إطــار مبــادرة أوســع نطاقــاً تهــدف إلــى تقليــل المخاطــر المتعلقــة بالمســئولية الجنائيــة للشــركات. وفــي نطــاق تنفيــذ المشــروع، ســوف تعتمــد 

المجموعــة النمــوذج  المعنــي بالتنظيــم واإلدارة والمراقبــة بهــدف مكافحــة الفســاد والرشــوة.

وكانــت المجموعــة قــد بــدأت فــي عــام 2012 إعــداد برنامــج االلتــزام لمكافحــة االحتــكار بهــدف توفيــر إطــار رســمي - مبــادئ توجيهيــة، 
وإجــراءات، وأنشــطة مراقبــة وإبــالغ - لضمــان امتثــال العمــل بأكملــه لقوانيــن مكافحــة االحتــكار. وقــد حــدد هــذا البرنامــج أيضــا المخاطــر 

ذات الصلــة وعمــل علــى تقليلهــا، إلــى جانــب تحديــد اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة للتعامــل مــع القضايــا الناشــئة فــي هــذا اإلطــار.

وتقــوم المجموعــة حاليــاً بتنفيــذ برنامــج مخاطــر المؤسســات وااللتــزام إلــى جانــب تنفيــذ نظــم أكثــر كفــاءة إلدارة المخاطــر والمراجعــة. وبهــدف 
دعــم المبــادرات المذكــورة ســلفاً، تــم تحديــث برنامــج المراجعــة الداخليــة المتكامــل. والبرنامــج يتنــاول قضايــا الصحــة والســالمة وحمايــة البيئــة 
ومكافحــة االحتــكار ومكافحــة الرشــوة علــى مــدار فتــرة مــن ثــالث ســنوات بهــدف إجــراء تقييــم أفضــل ومواصلــة تحســين قيــود إدارة المخاطــر 

وعمليــات الحوكمــة باســتخدام منهــج ثابــت ومنضبط.



اإلفصاح المستدام
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سياسة التنمية المستدامة

كان أحــد عوامــل الدفــع الرئيســية للمجموعــة منــذ إتمــام عمليــة االســتحواذ متمثــالً فــي تميــز العمــل واتبــاع أفضــل الممارســات. وهــذه الرؤيــة 
ــم للمــوارد  ــاء مــن خــالل اســتخدامها المبتكــر والدائ ــى قطــاع مــواد البن ــاء قيمــة عل ــى إضف ــي تهــدف إل هــي جــزء مــن رســالة الشــركة الت

ــل  ــي تعم ــات الت ــح المجتمع ــق صال ــا يحق ــة  بم الطبيعي
ــح عمالئهــا. بهــا المجموعــة وصال

مــن  يتجــزأ  ال  جــزءاً  المســتدامة  التنميــة  وتعــد 
اســتراتيجية الشــركة وثقافــة العمــل بهــا، وهــو مــا 
البيئــة  وحمايــة  االقتصــادي  النمــو  تحقيــق  ينطــوي 
والمســئولية االجتماعيــة. كمــا أنهــا تســهم فــي خلــق 
القيمــة والتخطيــط طويــل األجــل واالســتمرارية والميزة 
ــر  ــؤ بمخاط ــة التنب ــين إمكاني ــل تحس ــن أج ــية م التنافس

العمــل وإدارتهــا. 

فــي  الزاويــة  حجــر  هــي  االســتدامة  سياســة  وتعــد 
ــي تغطــي  ــتدامة؛ فه ــق االس ــاه تحقي ــج الشــركة تج منه
نفوذهــا  علــى  تؤثــر  التــي  األساســية  الموضوعــات 
التجــاري وعلــى أنشــطتها التجاريــة، وهــي تحديــداً 
ــالمة  ــة والس ــل والصح ــة العم ــان ونزاه ــوق اإلنس حق
االجتماعيــة  والمبــادرات  العماليــة  والممارســات 
والبيئــة  الطاقــة  اســتخدام  التوريــد وكفــاءة  وسلســلة 
والبحــوث  واالبتــكار  والعمليــات  المنتجــات  وجــودة 
يتــم  الصلــة  ذات  الموضوعــات  فجميــع  والتطويــر. 
تغطيتهــا بسياســات مشــتقة مــن سياســة االســتدامة نفســها 

الدوليــة.  المرجعيــات والمعاييــر  المســتوحاة مــن 

التجديــد  حــول  تتمحــور  المجموعــة  إســتراتيجية  إن 
والتوســع فــي شــبكتها الصناعيــة القائمــة وإتمــام عمليات 
مــن  كل  فــي  الشــراكة  اتفاقــات  وإبــرام  االســتحواذ 
األســواق الناشــئة والمتناميــة، وحــول التكامــل الرأســي 
ــزة  ــانة الجاه ــاع الخرس ــى قط ــز عل ــالل التركي ــن خ م
والــركام، وتطويــر منتجــات وتطبيقــات وخدمــات البنــاء 
ــي  ــادرات المجموعــة ف ــب مب ــى جان ــك إل ــرة، ذل المبتك
مجــال اســتخدام الطاقــة المتجــددة.  وجميــع النجاحــات 
ــي  ــع اإللكترون ــى الموق ــة ومنشــورة عل المحــرزة موثق

ــركة.  للش

وفيما يلي القيم األساسية الموجهة لجميع أنشطة المجموعة:

المسئولية: التعهد بالتزام طويل األجل تجاه االستدامة

النزاهة: السلوك األخالقي في صميم جميع أساليب العمل

الكفاءة: التميز في التشغيل من خالل التحسين المستمر

االبتكار: يشمل جميع استخدامات المنتجات وإدارتها

التنوع: فهم ودعم الهوية المحلية
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السالمة 

الســالمة هــي إحــدى األولويــات الرئيســية لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت،  إذ تعتبــر الســالمة واألمــن مــن القيــم األساســية التــي يجــب 
إدماجهــا فــي جميــع األنشــطة. وحتــى تحقــق المجموعــة نتائــج أكثــر طموحــاً، فقــد حولــت مشــروع "ألــال حــوادث" ليصبــح برنامجــاً أشــمل 
للســالمة فــي عــام 2011 لتقديــم الســلوك اآلمــن ســواء فــي موقــع العمــل أم فــي البيــت كأســلوب حيــاة لجميــع العامليــن علــى كافــة المســتويات. 
ــادرات  وهــدف الشــركة هــو خلــق بيئــات عمــل أكثــر ســالمة وصحــة مــن خــالل منــع وقــوع الحــوادث واإلصابــات، إلــى جانــب إعــداد مب

للتواصــل مــن أجــل نشــر ثقافــة عمــل تشــجع الوعــي بالصحــة والســالمة.

وبالتعــاون مــع إدارة الســالمة، اســتضافت إدارة التطويــر والتدريــب برنامجيــن تدريبييــن مهميــن، وهمــا: العمــل علــى االرتفاعــات واالســتخدام 
اآلمــن للمعــدات الثقيلــة. 

وســعياً مــن المجموعــة لكــي تكــون واحــدة مــن آمــن الشــركات فــي هــذا القطــاع، فقــد ركــزت جهودهــا علــى خفــض معــدل تكــرار الحــوادث 
فــي مــكان العمــل؛  ففــي عــام 2013 بلــغ معــدل تكــرار اإلصابــات المهــدرة للوقــت بيــن العامليــن الدائميــن بالمجموعــة والمقاوليــن 1.3، وهــو 
عــدد الحــوادث التــي نتــج عنهــا فقــدان فــي الوقــت لــكل مليــون ســاعة عمــل. وإضافــة إلــى ذلــك، بلــغ معــدل شــدة الحــوادث المســجلة 0.9, 
بينمــا بلــغ عــدد األيــام المفقــودة بــدون عمــل 652 يومــاً. وبلــغ معــدل إجمالــي اإلصابــات القابلــة للتســجيل 3.5 حــادث بمــا فــي ذلــك حــاالت 

الوفيــات، واإلصابــات المهــدرة للوقــت، وواجبــات العمــل المحــدودة، والعــالج الطبــي. 

وفــي هــذا الســياق، تطمــح المجموعــة إلــى إقامــة عالقــات قويــة مــع العامليــن الدائميــن والمقاوليــن قائمــة علــى الثقــة، وهــي مــا ســوف تســهم 
فــي تحســين آليــات الســالمة فــي موقــع العمــل. وانطالقــاً مــن الرغبــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، أطلقــت  المجموعــة مشــروعاً جديــداً لتقييــم 
شــركات المقاوليــن. وقــد اســتند المشــروع إلــى تقييــم قدراتهــم وكفــاءة نظــم إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة لديهــا. وقــد انتهــت المجموعــة 

خــالل 2013 مــن تقييــم 75 شــركة مــن شــركات المقاوليــن، وال تــزال عمليــة التقييــم مســتمرة.

ويقــوم كل مصنــع بشــكل ســنوي بتشــجيع االحتفــال باليــوم العالمــي للســالمة والصحــة فــي مــكان العمــل ويــوم البيئــة العالمــي. ويتــم فــي هاتيــن 
المناســبتين تشــجيع أنشــطة التوعيــة والســالمة والممارســات المســتدامة لدعــم الحفــاظ علــى البيئــة بصــورة أفضــل. 

وفــي عــام التقريــر، احتفلــت المجموعــة باليــوم العالمــي للســالمة والصحــة فــي مــكان العمــل بإقامــة نشــاط جماعــي خــاص بهــذه المناســبة، 
وهــو مســابقة رســم الجرافيتــي حــول الســالمة، حيــث تــم تقديــم أعمــال فنيــة رائعــة تمثــل الســالمة فــي العمــل وفــي البيــت فــي كل مصنــع 
ــوا محافظيــن علــى ســالمتهم فــي كل األوقــات. وخــالل فعاليــات المســابقة، قــدم مديــرو المصانــع  ــأن يظل ــة تذكــرة للموظفيــن ب لتكــون بمثاب
ومديــرو الســالمة الجوائــز ألفضــل مفتشــي الســالمة، وأعقــب ذلــك عرضــان تقديميــان مــن الجمعيــة المصريــة للســالمة علــى الطــرق وجمعيــة 

إي.مخالفــة. 

وفــي عــام 2013،  قامــت إدارة الســالمة أيضــاً بالعمــل علــى تحســين برنامــج تفتيشــات الســالمة  عبــر المجموعــة. وفــي نهايــة العــام، اختــارت 
اإلدارة أفضــل المفتشــين المعتمديــن ومنحــت جوائــز نظيــر مــا بذلــوه مــن جهــود. وشــهد العــام أيضــاً، وألول مــرة، إنشــاء إدارة الســالمة لقاعــدة 
بيانــات تســمح لشــئون األفــراد بمتابعــة أنشــطة التدريــب واألحاديــث حــول الســالمة ومخالفــات العامليــن والمقاوليــن وظــروف العمــل غيــر 
اآلمنــة واإلجــراءات التصحيحيــة وتنفيــذ معاييــر المجموعــة مثــل االســتطالعات الخاصــة بــأدوات الحمايــة الشــخصية والعمــل علــى ارتفاعــات 
و دخــول المناطــق المغلقــة والعمــل الســاخن ونظــام العــزل ووضــع اللفتــات ، وهــو النظــام الــذي يتتبــع النقــاط الممنوحــة لموظفيــن بعينهــم 

لتشــجيعهم علــى تعزيــز الســالمة والوعــي بهــا. 
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20092010201120122013معدل التكرار 
3.12.741.91.2األسمنت 

----ركام 
----خرسانة 

2.72,54,12,21.3المجموعة

20092010201120122013معدل شدة اإلصابة
0.20,180,170.110.09األسمنت 

----ركام 
----خرسانة 

0.20,170.160.100.09المجموعة

20092010201120122013إجمالي معدل اإلصابات المسجلة 
7.87,27.95.63.5األسمنت 

----ركام 
----خرسانة 

7.16,87.56.33.5المجموعة

20092010201120122013حاالت الوفيات 
01000العاملون

24200العاملون لدى المقاولين
00000األطراف األخرى 

20092010201120122013اإلصابات ذات األيام المهدرة المتعلقة بالعمل 
211825257العاملون 

2017171325العاملون لدى المقاولين 

EGYPT
Fatal accidents 2013: 0
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شدة الخطورة

معدل تكرار الحوادث

معدل تكرار الحوادث
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الصحة والمسئولية عن المنتجات

تؤمــن مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بــأن حمايــة صحــة العامليــن وتعزيــز راحتهــم هــو أمــر ال يقــل أهميــة عــن التوعيــة بالســالمة. 
وهــو مــا تؤكــده سياســة الصحــة الجديــدة التــي اعتمدهــا الشــركة فــي 2011. 

وتعــد عمليــة إدارة الصحــة، التــي تتضمــن الصحــة المهنيــة  )أخطــار الغبــار والضوضــاء واالهتــزازات ( أحــد االهتمامــات الرئيســية 
للمجموعــة. وقــد أكــدت عمليــة تقييــم المخاطــر الصحيــة فــي مــكان العمــل التــي جــرى تنفيذهــا مؤخــراً علــى أولويــة هــذه المســألة بالنســبة 
للمجموعــة، أخــذاً فــي االعتبــار أن هــذه المخاطــر قــد تصحبهــا تأثيــرات طويلــة األجــل. وفــي هــذا الســياق، كان هنــاك تأثيــر إيجابــي علــى 

ــة. ــات المحلي ــن وللمجتمع ــة للعاملي ــة الصحي ــات والرعاي ــر المعلوم ــع المجموعــة نتيجــة لتوفي مصان

وفــي عــام 2013، أجــرى مجموعــة مــن المختصيــن مــن جامعــة رومــا تقييمــاً شــامالً للصحــة المهنيــة  بمصنــع حلــوان، وهــو االســتطالع الــذي 
يأتــي فــي إطــار مشــروع أطلقتــه مجموعــة إيتالشــمنتي بهــدف تحســين بيئــة  العمــل القائمــة علــى المبــادئ األساســية المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة 
والمســئولية االجتماعيــة. وقــد أجــري التقييــم بالتعــاون الكامــل مــع مديــري المصانــع والعامليــن الفنييــن وموظفــي الســالمة والعمــال. والهــدف 

المنشــود خــالل عــام 2014 هــو إجــراء هــذا التقييــم بمصنــع الســويس. 

وفيمــا يتعلــق بالمســئولية عــن المنتجــات، تعلــن المجموعــة المعلومــات األساســية حــول قضايــا الصحــة والســالمة والبيئــة المتعلقــة بالمنتجــات، 
حتــى عنــد عــدم وجــود األُطــر الرقابيــة أو عــدم تفويضهــا بذلــك. وتصــف أوراق المعلومــات خصائــص كل منتــج وتوصيــات التخزيــن والنقــل 

والمناولــة واالســتخدام بشــكل ســليم.

حماية البيـئة

تــدرك صناعــة األســمنت حجــم المســئوليات الملقــاة علــى عاتقهــا فــي إطــار الحــرب العالميــة علــى التغيــر المناخــي. فالمصانــع العاملــة فــي هــذا 
القطــاع هــي مصانــع كثيفــة االســتخدام للطاقــة وللكربــون. وهــو مــا يعنــي أن منتجــي األســمنت يمكنهــم لعــب دور هــام فــي مســاعدة البشــرية 

علــى مواجهــة هــذه المســألة مــن خــالل بنــاء الســدود وخزانــات الميــاه والبنيــة التحتيــة العامــة والخاصــة. 

ــذ  ــت بتنفي ــاً أن قام ــس غريب ــك، فلي ــل األساســية. ولذل ــن أركان العم ــاً م ــة ركن ــة البيئ ــرت المجموعــة حماي ــروح، اعتب ــذه ال ــق ه ــن منطل وم
ــات.  ــوث والنفاي ــات والتل ــدالت االنبعاث ــض مع ــي خف ــة ف ــا الخمس ــاعد مصانعه ــأنها أن تس ــن ش ــة األجــل م ــدة طويل مشــروعات عدي

ــا بالبرامــج الشــاملة  ــاً منه ــة اعتراف ــة لشــئون البيئ ــز مــن وزارة الدول ــد مــن الجوائ ــى العدي ــي العــام الماضــي عل ــت المجموعــة ف ــد حصل وق
ــي.  ــة واألداء البيئ ــال إدارة البيئ ــي مج ــة ف للمجموع

فــي ســياق متصــل، فقــد حصــل مصنــع القطاميــة علــى جائــزة “أفضــل شــركة صديقــة للبيئــة لعــام 2013 فــي مصــر” تقديــراً لجهــود الشــركة 
المبذولــة حاليــاً مــن أجــل خفــض األثــر البيئــي إلنتــاج األســمنت.  

وفــي الوقــت ذاتــه، فقــد افتتحــت المجموعــة نظــام جديــد للترشــيح بمصنــع حلــوان فــي نوفمبــر عــام 2013، حيــث يســهم هــذا النظــام الجديــد 
فــي خفــض مســتويات انبعــاث األتربــة إلــى 10 مــج/م3 كحــد أقصــى، وهــو مــا يقــل كثيــًرا عــن المعاييــر المصريــة واألوروبيــة.

وعــالوة علــى ذلــك، وفــي ضــوء أزمــة الوقــود التــي تعانــي منهــا مصــر حاليــاً، تعمــل المجموعــة علــى اســتبدال الوقــود الحفــري بوقــود بديــل 
لتحقيــق خفــض فــي إجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون. 

منتدى تقييم النظافة الصناعية 2009- 2012 

مخاطر التعرض
السويس 

للنقل المقر الرئيسي السويس 
لألكياس المنيا  السويس القطامية  حلوان  طره 

نسبة العمال المعرضين 
للمخاطر

%0 %0 %0 %45 %70 %53 %51 %48 الرماد 
%0 %0 %0 %39 %41 %29 %37 %38 سليكا
%0 %0 %57 %38 %64 %54 %48 %18 ضوضاء 
%70 %0 %0 %4 %4 %5 %2 %2 اهتزاز الجسم بالكامل 

المراقبة 
%0 %0 %0 %100 %0 %100 %100 %98 الرماد 

نسبة العمال الخاضعين 
للمراقبة

%0 %0 %0 %99 %0 %100 %100 %100 سليكا
%0 %0 %94 %100 %0 %100 %100 %65 ضوضاء 
%0 %0 %0 %100 %0 %100 %100 %100 اهتزاز الجسم بالكامل 
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وفــي الوقــت ذاتــه، أطلقــة المجموعــة حدثيــن مهميــن لبــدء بنــاء مشــروعين مبتكريــن للوقــود المولَّــد مــن المخلفــات بمصنعــي حلــوان والقطاميــة. 
وقــد تــم تســجيل كال المشــروعين لــدى المجلــس التنفيــذي آلليــة التنميــة النظيفــة المنبثــق عــن االتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ التابعــة 

لألمــم المتحــدة بفتــرة ســماح تمتــد لعشــرة ســنوات )تنتهــي فــي 2023(. 

ــود المشــتق مــن  ــدة مــن الوق ــة المول ــة الطاق ــادة كمي ــود الحفــري وزي ــى الوق والغــرض مــن المشــروعين هــو خفــض اعتمــاد المجموعــة عل
ــا. ــة لديه ــد الطاق ــات 14% مــن مزي ــود المشــتق مــن المخلف ــل الوق ــات. وتأمــل المجموعــة أن يمث المخلف

وفــي هــذا الســياق، انشــأت المجموعــة محطــة جديــدة لمعالجــة المخلفــات بمصنــع القطاميــة تقــوم علــى تحويــل المخلفــات ســابقة الفــرز إلــى 
وقــود، وهــذه المحطــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي مصــر وفــي مجموعــة إيتالشــمنتي، المجموعــة األم لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. 
وســوف يســتغرق تنفيــذ المشــروع مــا يقــرب مــن العــام بتكلفــة تصــل إلــى 5 مليــون يــورو. ويجــري بنــاء المحطــة وفقــاً ألحــكام قانــون البيئــة 

المصــري ومــن المقــرر أن ينتــج حوالــي 35 ألــف طــن مــن الوقــود المشــتق مــن المخلفــات ســنوياً. 

وفــي عــام 2013، تمــت الموافقــة علــى مشــروعات تحويــل المرشــحات الكهروســتاتيكية إلــى مرشــحات نســيجية بمصانــع القطاميــة والســويس 
ــل  ــود البدي ــة مــن محطــة الوق ــة الثاني ــه مصــري. كمــا أنهــت المجموعــة فــي العــام نفســه المرحل ــون جني ــغ 116.7 ملي ــة تبل ــا بميزاني والمني

بمصنــع القطاميــة بتكلفــة بلغــت 48 مليــون جنيــه. ومــن المقــرر تنفيــذ المشــروع فــي مصنعــي حلــوان والســويس.

المناخ والطاقة

تعــد المبــادرات المشــار إليهــا ســلفاً جــزءاً مــن سياســة الطاقــة الشــاملة للمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، والتــي تقــود جهــود المجموعــة 
فــي المضــي قدمــاً نحــو اقتصــاد تقــل فيــه معــدالت الكربــون والوصــول إلــى حلــول بيئيــة بالتشــارك مــع الحكومــة وغيرهــا مــن األطــراف 

الفاعلــة فــي قطــاع مــواد البنــاء.

فصناعــة األســمنت تتعــرض لمســتويات عاليــة مــن مخاطــر الكربــون، وعلــى األخــص فــي المناطــق التــي تطبــق بهــا أنظمــة تبــادل انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون والضرائــب علــى االنبعاثــات الكربونيــة.  ويرتبــط مســتوى المخاطــر ارتباطــاً مباشــراً بالبصمــة الكربونيــة للشــركات 
الفرديــة، ولكنــه يتأثــر أيضــاً إلــى حــد كبيــر ببعــض العوامــل الخارجيــة مثــل الســيناريوهات الدوليــة التفاقيــة كيوتــو ومــا بعــد كيوتــو، واللوائــح 
المحليــة، وأســعار الكربــون فــي األســواق الدوليــة. وقــد أظهــرت التجــارب أن برنامــج تبــادل حقــوق إطــالق االنبعاثــات األوروبــي، حتــى وإن 
تــم بموجــب التخصيــص الحــر، يؤثــر بصــورة كبيــرة علــى هوامــش اإلنتــاج، بســبب تكلفــة تعويــض النقــص فــي الحــدود المســموحة لالنبعاثــات 

وتكاليــف المحملــة علــى ىســعر الكهربــاء مــن قبــل قطــاع الكهربــاء والطاقــة. كمــا تلعــب تكلفــة الكهربــاء دوراً فــي هــذا الشــأن. 

وهــدف المجموعــة فيمــا يتعلــق بكثافــة االنبعاثــات المباشــرة هــو تحقيــق معامــل انبعــاث يصــل إلــى 640 كجــم ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن 
منتجــات أســمنتية بحلــول عــام 2015.  وفــي عــام 2013، بلــغ معامــل االنبعــاث 677 كجــم ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن منتجــات أســمنتية، 

وهــو مــا يعــد تقدمــاً إيجابيــاً بالمقارنــة مــع أرقــام عــام 2012. 

ويركــز النهــج االســتباقي لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت علــى الوقايــة والتخفيــف مــن أي آثــار بيئيــة محتملــة والحفــاظ علــى المــوارد 
الطبيعيــة فــي تنميــة وإدارة مرافــق اإلنتــاج لديهــا. وقــد حــددت المجموعــة أربــع أولويــات تمشــيا مــع اســتراتيجية االســتدامة لديهــا، وهــي:

• حماية المناخ من خالل السيطرة المالئمة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدارتها.  
• االستخدام المسئول للموارد مثل الوقود والمواد الخام والطاقة الكهربائية والمياه؛  

• السيطرة على االنبعاثات وخفضها من خالل الرصد الدقيق  لجميع األفران وتبني واتباع أفضل السبل والتقنيات المتاحة   
              لخفض االنبعاثات؛

• تقليل األثر الناتج على التنسيق الطبيعي والمسطحات الطبيعية المحيطة بما في ذلك إعادة تأهيل المحاجر؛  

ولتحقيق هذه الغاية، فالمجموعة ملتزمة بما يلي:

• تحسين الكفاءة الحرارية لعمليات اإلنتاج والتصنيع  
• التوسع في استخدام الوقود البديل والكتلة الحيوية  

• زيادة استخدام المواد الخام البديلة واألسمنت المخلوط  
• التوسع في استخدام أدوات مساعدة في عملية الطحن بطواحين األسمنت وتقليل استهالك الطاقة  

ويركــز النهــج االســتباقي لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت علــى الوقايــة والتخفيــف مــن أي آثــار بيئيــة محتملــة والحفــاظ علــى المــوارد 
ــادة االســتخدام المســئول  ــز وزي ــى تعزي ــات بشــكل رئيســي عل ــادرات الحــد مــن االنبعاث ــا. وتركــز مب ــر وإدارة مصانعه ــي تطوي ــة ف الطبيعي
ألنــواع الوقــود األقــل كثافــة النبعاثــات الكربــون فــي أعقــاب خطــة متعــددة الســنوات.  وفــي عــام 2013، شــكلت برامــج الكتلــة الحيويــة %0.9 
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مــن إنتــاج الوقــود البديــل علــى مســتوى المجموعــة. وقــد بــدأت المجموعــة فــي اســتخدام المخلفــات الزراعيــة فــي عــام 2013، والتــي تلبــي 
اشــتراطات اعتمــادات ثانــي أكســيد الكربــون فــي إطــار خطــة آليــات التنميــة النظيفــة.  وقــد تــم تســجيل المشــروعين فــي منتصــف شــهر يوليــو 

لفتــرة اعتمــاد مدتهــا عشــر ســنوات.

فــي أغســطس 2011، تــم إصــدار التعديــالت الجديــدة للقانــون رقــم 4 لســنة 1994، والتــي تشــمل قيــوداً جديــدة علــى انبعاثــات الهــواء مــع 
فتــرة ســماح مدتهــا ثــالث ســنوات لتحقيــق االلتــزام. وقدمــت المجموعــة خطــة عمــل لاللتــزام شــملت مشــروعات تطويــر الفالتــر، كمــا حصلــت 

علــى موافقــة الســلطات والجهــات المعنيــة ممــا يســمح لهــا بتطبيــق الحــدود الســابقة أثنــاء فتــرة الســماح حتــى اكتمــال المشــروعين.

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، وضعــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت أهــداف بيئيــة أكثــر تقييــداً لمصانعهــا لتجنــب أي عقوبــات قــد تنشــأ عــن 
أي مخالفــات.  وهــذه األهــداف  تتماشــى مــع روح الشــركة التــي تقــوم علــى “التحســين المســتمر”. 

كمــا تلتــزم المجموعــة بتطبيــق مبــادئ توجيهيــة وبروتوكــوالت تــم وضعهــا وتطويرهــا مــن قبــل مبــادرة شــركات األســمنت لالســتدامة بشــأن 
حمايــة المنــاخ واســتخدام الوقــود والمــواد الخــام وقيــاس ومراقبــة االنبعاثــات وإعــداد التقاريــر. ويتضمــن ذلــك مشــروعات جديــدة وأعمــال 
تطويــر كبــرى، إضافــة إلــى أعمــال تقييــم األثــر البيئــي واالجتماعــي. كمــا أن التركيــز الرئيســي للمجموعــة فــي مجــال البيئــة يتمثــل فــي التحكــم 

فــي اســتهالك المــواد الخــام والوقــود والكهربــاء والميــاه وتخفيــف اآلثــار المترتبــة علــى اســتخدامها.

وفي مجال كفاءة استخدام الطاقة، يتم دراسة عملية استعادة الحرارة المفقودة كخيار واعد إلنتاج الكهرباء أو التدفئة.  

وتلتــزم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت التزامــاً تامــاً بمنــع أو تقليــل وتخفيــف ومعالجــة اآلثــار البيئيــة ألنشــطتها.  وكان مــن شــأن تطبيــق 
نظــام إدارة البيئــة أن شــجع المجموعــة علــى تبنــي سياســة بيئيــة تعكــس التــزام اإلدارة العليــا للمجموعــة بالتوجــه نحــو تحســين نوعيــة البيئــة 

فــي المناطــق المحيطــة بمصانــع المجموعــة.

وجديــر بالذكــر أن سياســة البيئــة تعــزز نهــج المجموعــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة والمجتمــع.  حيــث توصــي المجموعــة بقــوة بــأن يتــم تبنــي 
نظــام إدارة البيئيــة كأداة فعالــة لمنــع المخاطــر والمطالبــة بالتحســين المســتمر. وفــي واقــع األمــر، فقــد حصلــت جميــع المصانــع الخمســة التابعــة 

 .)2004/14001 EMS-ISO( للمجموعــة علــى شــهادة األيــزو 14001 واأليــزو 9001، الســتيفائها شــروط نظــام إدارة البيئــة

وتقــوم المجموعــة، فــي إطــار جهــود الشــركة المســتمرة للحــد مــن اآلثــار الضــارة علــى البيئــة، بعقــد جلســات اســتماع وتشــاور مــع الشــركاء 
المحلييــن. كمــا أطلقــت المجموعــة خطــة عمــل لاللتــزام فــي عــام 2012، ومــن المقــرر بلــوغ أهــداف هــذه الخطــة خــالل عــام 2014. وتبلــغ 

اســتثمارات مــا يقــرب مــن 530 مليــون جنيــه مصــري.

انبعاثات الهواء

تخضــع جميــع مصانــع مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، بداعــي مســئوليتها البيئيــة، بصرامــة شــديد لقوانيــن البيئــة المصريــة وتبــدي 
االحتــرام وااللتــزام الشــديدين والدائميــن لهــذه القوانيــن، كمــا تعمــل بالتعــاون مــع وزارة شــئون البيئــة لضمــان مطابقــة كل مصنــع علــى حــده 
للمعاييــر البيئيــة المتعــارف عليهــا.  وتقــوم جميــع المصانــع بانتظــام برصــد انبعاثاتهــا واإلبــالغ عنهــا، باســتخدام نظــام اإلبــالغ عــن البيانــات، 
بالتوافــق مــع برتوكــول مخــزون ثانــي أكســيد الكربــون فــي صناعــة األســمنت التابــع لمبــادرة االســتدامة فــي قطــاع األســمنت الخاصــة بمجلــس 
األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة. وُتســتخدم البيانــات المبلــغ بهــا فــي تتبــع مســتوى األداء فــي مقابــل مؤشــرات األداء الرئيســية وتحديــد 

معــدالت التخفيــض الدخاليــة المســتهدفة. 

ــوم  ــة، تق ــوغ هــذه الغاي ــات. ولبل ــى االنبعاث ــز بوجــه خــاص عل ــة فــي رصــد األداء مــع التركي ــإدارة البيئي ــل إحــدى األدوات المهمــة ل وتتمث
ــة تقــوم بقيــاس االنبعاثــات  ــة انبعاثاتهــا باســتخدام نظــام الرصــد المســتمر لالنبعاثــات - وهــو نظــام يتألــف مــن أجهــزة آلي المجموعــة بمراقب
الفعليــة علــى مــدار اليــوم؛ ويتــم تخزيــن هــذه القياســات فــي قاعــدة بيانــات أداء االنبعاثــات.  وتمتلــك المجموعــة 8 أفــران قيــد التشــغيل، كل 

ــاً لمعاييــر المجموعــة.  منهــا مــزود بنظــم الرصــد المســتمر لالنبعاثــات لقيــاس انبعاثــات الغــازات وفق

ــادرة االســتدامة  ــب اعتمادهــا لبروتوكــول مب ــذ عــام 2006 عق ــا من ــالغ به ــون واإلب ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــوم المجموعــة برصــد انبعاث وتق
ــوم  ــوف تق ــج، س ــة النتائ ــن صح ــق م ــة. وللتحق ــخة الثالث ــتدامة، النس ــة المس ــي للتنمي ــال العالم ــس األعم ــة لمجل ــمنت التابع ــاع األس ــي قط ف
مؤسسةارنســت انــد يونــج )Ernst & Young( بإجــراء مراجعــة خارجيــة فــي 2014 لحســاب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون للمجموعــة 
حيــث ستشــمل عمليــة المراجعــة المصانــع الخمســة للشــركة. وتــم إدراج الملوثــات والملوثــات دقيقــة الحجــم الــواردة فــي إجــراءات انبعاثــات 

الهــواء فــي برامــج الرصــد الخاصــة بالمجموعــة فــي عــام 2013. 
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج األسمنت الخاص بمجموعة شركات السويس لألسمنت في عام 2013*

5048465اإلجمالي المطلق )طن/سنة(
796اإلجمالي المحدد )كجم/طن كلنكر(

**)cem 677اإلجمالي المحدد )كجم/طن سيم

ــو  ــة المســتدامة، فــي يوني ــادرة االســتدامة فــي قطــاع األســمنت التابعــة لمجلــس األعمــال العالمــي للتنمي *هــذه الحســابات تمــت تماشــياً مــع بروتوكــول مب
ــة إيتالشــمنتي ــة الخاصــة بمجموع ــادات التوجيهي ــة، واإلرش 2005، النســخة الثاني

** Cem  تعني منتج أسمنتي يتكون من الكلنكر وبدائل االسمنت المستخدمة في عملية الطحن.

المياه

تزايــد االعتــراف بالميــاه كعامــل أساســي فــي التنميــة المســتدامة مــن قبــل جميــع القطاعــات الصناعيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك شــركات إنتــاج 
مــواد البنــاء: يحتــاج إنتــاج األســمنت إلــى الميــاه مــن أجــل إنتــاج “مــالط البنــاء” فــي األفــران الرطبــة، وتحســين كفــاءة الفالتــر، والتحكــم فــي 

األتربــة المتطايــرة، وتبريــد المعــدات الميكانيكيــة.

وتســعى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت جاهــدة لتحســين ممارســات إدارة الميــاه وكفــاءة اســتخدام الميــاه وتطبيــق تعليمــات اإلبــالغ فــي 
هــذا المجــال وفقــاً ألداة الميــاه العالميــة لعــام 2010 الخاصــة بمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة لصناعــة األســمنت. وقــد تــم أحصــاء 

70% مــن إجمالــي مســحوبات الميــاه، وســيتم إحصــاء 30% المتبقيــة بنهايــة عــام 2014.

الموارد الطبيعية والمحاجر

تطبــق مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت مبــادئ توجيهيــة صارمــة مــن أجــل االســتخدام  األمثــل للوقــود البديــل والمــواد الخــام البديلــة. 
وتســعى المجموعــة بشــكل حثيــث الســتخدام المــواد البديلــة لتحــل محــل الوقــود والمــواد الخــام غيــر المتجــددة. وســوف يــؤدي ذلــك إلــى دورة 
صناعيــة متكاملــة، تصبــح فيهــا المنتجــات الثانويــة والمخلفــات الناتجــة عــن إحــدى عمليــات التصنيــع مــورداً ذا قيمــة لعمليــة صناعيــة أخــرى. 
ــة( كبديــل للكلنكــر فــي  وفــي عــام 2013، اســتخدمت المجموعــة مــن المــواد الغيــر المحجريــة )خبــث الحديــد وكســر قوالــب الطــوب الطفل

ن مــن 9.05% مــواد خــام بديلــة مقابــل المــواد الخــام المحجريــة.  األســمنت المكــوَّ

وفــي عــام 2013، بلــغ إجمالــي إنتــاج الكلنكــر 6340116 طــن، بينمــا بلــغ االســتهالك المجمــع للوقــود لعمليــات صناعة األســمنت 6052033 
جيجاكالــوري. وظهــر انخفــاض طفيــف فــي معــدل اســتهالك الطاقــة باألفــران مقارنــة بعــام 2012 نظــراً لتحســن المعــدل بالتــوازي مــع أرقــام 

العام.

وتتمثــل اســتراتيجية المجموعــة فــي تشــجيع وزيــادة اســتخدام المــواد البديلــة، وإن أمكــن بــدء اســتخدام الوقــود المشــتق مــن المخلفــات ووقــود 
الكتــل الحيويــة. وعــالوة علــى ذلــك، تركــز المجموعــة فــي المقــام األول علــى خلــق فــرص الســتخدام وقــود الكتــل الحيويــة محليــاً.
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برنامج إعادة تأهيل المحاجر 

تهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة النظــم البيئيــة مــن خــالل إعــادة تأهيــل المحاجــر كخطــوة أولــى فــي هــذا االتجــاه. 
ونظــراً لتواجــد جميــع محاجــر المجموعــة فــي مناطــق صحراويــة، فقــد أجريــت مشــاورات مــع األطــراف المعنيــة علــى المســتوى المحلــي 
بغــرض التعــرف علــى توقعاتهــم ومناقشــة البرامــج البيئيــة الجــاري تنفيذهــا، والفكــرة فــي هــذه الخطــوة هــي التأكــد مــن مواكبــة المبــادرات 

وتماشــيها مــع التنســيق الحضــاري للبيئــة المحيطــة، وهــو مــا يخفــف مــن حــدة التأثيــرات البصريــة الســلبية مــن خــالل التخطيــط المســتدام.

وتقــوم المجموعــة حاليــاً بتنفيــذ خمــس مشــاريع إلعــادة تأهيــل محاجــر، منهــا أربعــة مشــاريع تتــم بشــكل طوعــي. ففــي عــام 2007، بــدأت 
المجموعــة أول خطــة إلعــادة تأهيــل محجــر الطفلــة التابــع لمصنــع أســمنت طــره، “وهــو المحجــر األقــدم فــي مصــر” وذلــك بــردم األجــزاء 
التــى نفــذت منهــا الخامــه المحجريــة, إلعــادة المنطقــة لطبيعتهــا, وحتــى يمكــن أســتغاللها فــي أغــراض أخــرى. كمــا تتــم أعمــال ردم مماثلــة 
فــي محجــري الطفلــة الخــاص بمصنــع الســويس. كمــا يتضمــن المشــروع الرابــع زرع عــدد مــن 300 شــخرة نخيــل مثمــرة علــي إمتــداد محجــر 

الطفلــة بمصنــع القطاميــة إلقامــة حاجــز بصــري بيــن أعمــال التحجيــر والطريــق الســريع القطامية/الســخنة. 

وفــي عــام 2013، أطلقــت المجموعــة أول خططهــا المعنيــة بدراســة التنــوع البيولوجــي بالتعــاون مــع جامعــة عيــن شــمس. وكان الهــدف مــن 
البرنامــج هــو تحليــل ورصــد مســتويات التنــوع البيولوجــي فــي محجــر الحجــر الجيــري بمصنــع أســمنت حلــوان مقارنــة بالمناطــق الصحراويــة 
المماثلــة. وأفــادة النتائــج األوليــة بغنــى التنــوع البيولوجــي بالمحجــر عــن المناطــق الصحراويــة المحيطــة. واكتشــف العلمــاء وجــود أكثــر مــن 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــش بالترب ــة تعي ــات الفقاري ــور( وخمــس كائن ــات، وزواحــف، وطي ــة )ثديي ــة أرضي ــواع فقاري ــاف، وتســعة أن ــة أصن ثماني
أكثــر مــن 12 نــوع منقــرض مــن طحالــب الميــاه فــي األجســام المائيــة بالمحجــر. وقــال فريــق البحــث أن أنشــطة المحجــر أدت إلــى تكويــن 
بحيــرات صناعيــة صغيــرة والتــي تســتخدمها الطيــور المهاجــرة كمحطــات لهــا فــي طريقهــا للهجــرة جنوبــاً فــي موســم الشــتاء وشــماالً فــي 

موســم الصيــف. 

المبادرات االجتماعية

واصلــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، مدفوعــة بالتزامهــا المتواصــل بالمســئولية االجتماعيــة، تشــجيعها للمبــادرات االجتماعيــة التــي 
ركــزت علــى االحتياجــات األساســية ألبنــاء المجتمــع المحلــي. وقــد جعلــت المجموعــة فــي عــام 2013 التعليــم والصحــة علــى رأس أولوياتهــا، 
حيــث أنفقــت مــا يزيــد علــى530 ألــف يــورو علــى تنفيــذ برامــج ذات صلــة فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة. كمــا تهــدف هــذه المبــادرات إلــى 

تحســين العالقــات مــع األطــراف المعنيــة مــن خــالل الحــوار والتعــاون. 

وانطالقــاً مــن مبــدأ االلتــزام المتبــادل والشــراكة الفعالــة والثقــة والصراحــة بيــن جميــع األطــراف، تأخــذ المجموعــة علــى عاتقهــا مســئولية دعــم 
المشــروعات االجتماعيــة للعمــل علــى تحقيــق هــدف القضــاء علــى الفقــر وتحســين ظــروف المعيشــة وفقــاً للمبــادئ التــي تقــوم عليهــا التنميــة 
المســتدامة.  وتقــوم المجموعــة، تماشــياً مــع سياســية المبــادرات االجتماعيــة الجديــدة الصــادرة عــام 2011 ووفقــاً لميثــاق القيــم لديهــا، بدعــم 
المشــروعات المجتمعيــة التــي تركــز علــى بنــاء القــدرات، وهــي مشــروعات تعمــل علــى تشــجيع التنميــة وتخلــق فرصــاً إلقامــة مشــروعات 
صغيــرة. ويشــترط فــي دعــم هــذه المبــادرات أن تســهم بفاعليــة فــي تحســين نوعيــة الحيــاة ألبنــاء المجتمعــات المحليــة التــي تنفــذ فيهــا وأن 

تتماشــى مــع سياســيات الحكومــات، مــع مراعــاة عــدم مخالفتهــا لمبــادئ اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وتلبيتهــا الحتياجــات المجتمــع.

ــي  ــا، والت ــذ فيه ــي تنف ــات الت ــي المجتمع ــاة ف ــة الحي ــي تحســين نوعي ــي تســهم ف ــي المشــروعات الت ــار المجموعــة المشــاركة ســوى ف ال تخت
ــادئ اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وتلبيتهــا الحتياجــات المجتمــع.  تتماشــى مــع سياســيات الحكومــات، مــع مراعــاة عــدم مخالفتهــا لمب
وأحــد هــذه المشــروعات كان رعايــة المجموعــة للمســابقة الوطنيــة الســنوية ENACTUS الــذي يضــم جامعــات حلــوان والســويس والمنيــا. 
ــن بالمشــروعات الخاصــة  ــال الملتزمي ــادات األعم ــن وقي ــع الطــالب والباحثي ــح تجم ــة للرب ــر هادف ــة غي وENACTUS هــي مؤسســة دولي

ــة. والتنمي

وســوف يقــدم الطــالب المصريــون مشــروعاتهم فــي شــهر يوليــو 2014 حيــث تقــوم لجنــة مــن رواد األعمــال بتقييمهــا. وســوف يتلقــى الفائزون 
ــة. وفــي  بالمســابقة الوطنيــة الدعــوة للمنافســة فــي كأس ENACTUS العالمــي الــذي ســُيعقد فــي بكيــن، ويشــارك بــه طــالب مــن 40 دول
هــذا الســياق، ســوف تقــدم المجموعــة دعمهــا الفنــي للفــرق المشــاركة فــي المســابقة مــن حلــوان وطــره والســويس مــن خــالل مبــادرة إرشــاد 
الموظفيــن. وفــي هــذا اإلطــار، أقامــت المجموعــة مســابقة تســويقية خاصــة لطــالب الجامعــات. ويعمــل الشــباب حاليــاً مــن 40 جامعــة مصريــة 

علــى إعــداد خطــة تســويق واتصــاالت لمنتجــات مبتكــرة للمجموعــة الســتخدامها فــي الســوق المحليــة. 

ــد  ــر لتجدي ــع مؤسســة مصــر الخي ــر م ــي شــراكة خــالل عــام التقري ــد طــره ف ــوان وشــركة أســمنت بورتالن ــت شــركة أســمنت حل ــا دخل كم
المستشــفى العــام فــي حلــوان. وستســهم عمليــة التجديــد، التــي تتكلــف 3 مليــون جنيــه مصــري، فــي تطويــر البنيــة التحتيــة المتهالكــة للمستشــفى 
وتوفــر األجهــزة الطبيــة وأعمــال الصيانــة الالزمــة علــى مــدار العــام القــادم. وســوف يجــرى تحليــل للــروح المعنويــة للعامليــن بالمستشــفى 

فــي العــام القــادم.
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وســعياً منهــا للمســاهمة فــي بنــاء بلــد أفضــل، وهــو الهــدف الــذي تضعــه المجموعــة دائمــاً نصــب أعينهــا، فإنهــا تولــي اهتمامــاً كبيــراً للتعليــم 
ــت  ــد واصل ــذا، فق ــروات.  ول ــق الث ــر وخل ــى الفق ــود القضــاء عل ــي جه ــاً ف ــب دوراً محوري ــد ويلع ــة البل ــي تنمي ــياً ف ــالً أساس ــد عام ــذي يع ال
المجموعــة خــالل عــام 2013 تمويــل مشــروع “دعــم أنشــطة معهــد دون بوســكو الفنــي بالقاهــرة” بمســاهمة ســنوية تبلــغ 50 ألــف يــورو.  

والهــدف العــام مــن هــذا البرنامــج هــو تعزيــز التعليــم الفنــي والمهنــي.  وكانــت هــذه الشــراكة قــد بــدأت عــام 2006 بتحديــث البنيــة األساســية 
للمعهــد ومنشــآته وتطويــر برامــج جديــدة للدراســة. ويحظــى خريجــو المعهــد بســمعة طيبــة فــي قطــاع الصناعــة ويتزايــد الطلــب عليهــم لمــا 
حصلــوا عليــه مــن تدريــب متميــز ومــا يمتلكونــه مــن مهــارات متخصصــة.  وقــد قامــت الســويس لألســمنت بتعييــن أكثــر مــن 25 خريجــاً مــن 

خريجــي البرنامــج ووفــرت فرصــاً للتدريــب العملــي لعــدد 170 آخريــن. 

وعــالوة علــى ذلــك، ففــي العاميــن األخيريــن، حصــل 23 طالبــاً مــن طــالب المعهــد دراســاتهم الجامعيــة بفضــل المســاهمات الماليــة والفنيــة 
التــي قدمتهــا لهــم الســويس لألســمنت.

ــي  ــفيات عــالج الســرطان ف ــد أفضــل مستش ــد أح ــذي ُيع ــال 57357 ال ــفى ســرطان األطف ــات لمستش ــع تبرع ــة بجم ــت إدارة المجموع وقام
المنطقــة. وهدفــت المجموعــة مــن خــالل تقديمهــا التبرعــات ســواء فــي صــورة مســاهمات ماليــة أو األســمنت للمســاهمة فــي المعالجــة الفعالــة 
للســرطان وإجــراء األبحــاث فــي هــذا المجــال. كمــا شــارك العاملــون بمصانــع المجموعــة فــي حلــوان وطــره والقطاميــة فــي ماراثــون نظمتــه 

المستشــفى بهــدف جمــع التبرعــات لتمويــل منشــآتها الطبيــة.

كمــا نظمــت المجموعــة مســابقة “arcvision – المــرأة والعمــارة” التــي أقيمــت فــي مصــر. وكان الهــدف مــن اإلحتفاليــة هــو إبــراز التقديــر 
ــاً ملحوظــاً وقــدرًة علــى التركيــز  والدعــم لموهبــة المهندســات المعماريــات المصريــات وابتكاراتهــن. وقــد أظهــرت المرشــحات تميــزاً نوعي
علــى القضايــا الرئيســية فــي مجــال اإلنشــاءات بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــا واالســتدامة والتأثيــرات االجتماعيــة والثقافيــة. وقدمــت المرشــحات 

تصــورات للمشــروعات عكســت ودعمــت التطــور االجتماعــي االقتصــادي.
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وتشــجع هــذه الجائــزة المجتمــع علــى المســاهمة فــي التطويــر االقتصــادي واالجتماعــي للدولــة مــن خــالل فــن العمــارة وتكنولوجيــا البنــاء التــي 
تغطــي الوحــدات الســكنية والمبانــي المســتخدمة ألغــراض عامــة وثقافيــة وتعليميــة واجتماعيــة ورياضيــة وبيئيــة. وتتمحــور الفكــرة علــى تلبيــة 

احتياجــات األفــراد بأفضــل شــكل ممكــن مــن خــالل تقديــم خدمــات مــن شــأنها تحســين مســتوى معيشــتهم.

وفــي يونيــو 2013، عقــدت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت شــراكة مــع مبــادرة “إنجــاز” الســتضافة االحتفاليــة بيــوم البيئــة العالمــي 
ــن برنامــج الحفــل  الــذي أُقيــم فــي مصنــع حلــوان، حيــث ُدعــي جميــع العامليــن وأكثــر مــن 150 طفــالً للمشــاركة فــي االحتفاليــة. وقــد تضمَّ
أنشــطة رســم وزراعــة ونــدوة حــول إدارة المخلفــات وإعــادة التدويــر وتوفيــر الطاقــة. وشــارك األطفــال فــي ألعــاب مصممــة إلعــالء أهميــة 

حمايــة البيئــة، كمــا ســاهموا فــي إنشــاء “ركــن أخضــر” داخــل المصنــع.

وتماشــياً مــع األهــداف اإلنمائيــة لألمــم المتحــدة، عــززت المجموعــة عالقاتهــا مــع العديــد مــن األطــراف المعنيــة انطالقــاً مــن االلتــزام المتبــادل 
والشــراكات العاملــة والثقــة واالنفتــاح والتعــاون طويــل األمــد بحيــث تخــدم المجتمعــات المحليــة القريبــة مــن مصانــع المجموعــة. وخــالل شــهر 
رمضــان المبــارك، أقامــت مصانــع المجموعــة بحلــوان وطــره خيمــات رمضانيــة خيريــة لخدمــة 300 فــرداً مــن األهالــي الفقــراء حيــث قدمــت 
لهــم وجبــات اإلفطــار اليوميــة. ذلــك باإلضافــة إلــى توزيــع 6000 شــنطة رمضانيــة علــى األســر المحتاجــة فــي القاهــرة والســويس والمنيــا، 

حيــث يتبــرع بهــا العاملــون بالمصانــع وتحتــوي علــى مســتلزماتهم مــن المــواد الغذائيــة.

اإلنتاج المسؤل

سلسلة التوريد

يعــد الحــوار مــع األطــراف المعنيــة عنصــراً مهمــاً فــي نجــاح العالقــات الجيــدة مــع العمــالء؛ وأحــد األركان األساســية فــي هــذا االتجــاه هــو 
مكتــب تأهيــل المورديــن التابــع للمجموعــة والمســؤل عــن التقييــم الموضوعــي للمورديــن مــن أجــل ضمــان قــدرة المؤسســات علــى الوفــاء 
ــن إدارة  ــاون بي ــن التع ــي ضم ــا يأت ــو م ــة، وه ــاص بالمجموع ــم الخ ــاق القي ــة وميث ــالمة والبيئ ــة والس ــا بالصح ــد والتزامه ــات التوري بمتطلب
المشــتريات واإلدارة الفنيــة وإدارة الســالمة واإلدارة الماليــة واإلدارة القانونيــة، وكل مــن هــذه اإلدارات مســؤل عــن تقييــم المورديــن فــي نطــاق 
اختصاصهــا. والمهمــة المنوطــة بهــذا الفريــق هــو تقييــم العمليــات الحاليــة للمورديــن ودعــم الخطــط الراميــة إلــى تحســين جــودة المورديــن 
ــم بهــدف ضمــان تلبيتهــم المعاييــر العاليــة  ــة البيئيــة. وبذلــك، يخضــع المورديــن الجــدد والحالييــن للتقيي ومعاييــر الصحــة والســالمة والتوعي

للمجموعــة. وبمجــرد تأهيــل المــورد، فــإن أعمــال تقييــم األداء تفيــد فــي مراقبــة التزامــه باإلرشــادات والمبــادئ. 

ــن  ــل للموظفي ــات والحــوادث وتحســين ظــروف العم ــى اإلصاب ــى القضــاء عل ــة إل ــا الرامي ــي عــام 2013، جهوده ــت المجموعــة، ف وواصل
ــة بالســالمة. ــة التوعي ــة ممارس ــأن أهمي ــن بش ــه المقاولي ــاءات لتوجي ــدت لق ــاكات الســالمة وعق ــة انته ــة كاف ــن. وناقشــت المجموع والمقاولي

وعــالوة علــى ذلــك، واصلــت المجموعــة إجــراء البحــوث فــي مجــال شــراء المــواد الخــام البديلــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي مجــال انتــاج 
األســمنت نظــراً لقلــة تأثيراتهــا الســلبية علــى البيئــة. وتتضمــن ذلــك اســتخدام مــواد لخفــض نســبة الكــروم وبيــع الخــردة والمعــدات القديمــة 

ــوت.  ــات الزي ــون ومخلف واألجــزاء المتهالكــة وورق الكرت

سياسة الجودة ونطاق المنتجات

 ES( تقــدم هــذه المجموعــة أنواعــاً عــدة مختلفــة مــن األســمنت بدرجــات قــوة انضغــاط متفاوتــة، تماشــياً مــع المواصفــات القياســية المصـــرية
1/4756-2013( والدوليــة )EN 197/1-2011(. وفيمــا يلــي المنتجــات األســمنتية التــي تنتجهــا المجموعــة:   

CEM I 42,5 Nأسمنت بورتالندى 
CEM I 42,5 Rأسمنت بورتالندى 

CEM II/ B-L32,5 Nأسمنت البورتالندى الحجر الجيري
CEM II A-S 32,5 Nأسمنت حديدى

 SRC 42,5 N أسمنت مقاوم للكبريتات
CEM I 52,5 N أسمنت أبيض بورتالندى

CEM II/ B-L42,5 Nأسمنت الحجر الجيري األبيض

وباإلضافــة إلــى إنتــاج األســمنت، تقــوم شــركة الســويس للجيــر بإنتــاج الجيــر المطفــأ، الــذي ُيســتخدم فــى تطبيقــات مختلفــة فــى صناعــة التشــييد 
والبنــاء مثــل التجصيــص و المونــة وصناعــة الطــوب الجيــري وأغــراض الدهانــات ومــواد الديكــور. كمــا يســتخدم فــى صناعــات هامــة أخــرى 

كالرخــام والجرانيــت والصلــب والســكر والــورق والبتــرول والزجــاج والبللــور والســماد والمطــاط . 
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وتتحكــم المجموعــة فــي جــودة كل نــوع مــن المنتجــات وقــوة انضغاطــه مــن خــالل نظــام إدارة الجــودة. وكانــت المجموعــة قــد أطلقــت خــالل 
ــا  ــودة منتجاته ــين ج ــة لتحس ــتراتيجية المجموع ــم اس ــو تدعي ــا ه ــدف منه ــودة، وكان اله ــدة للج ــة جدي ــام 2012 سياس ــن ع النصــف األول م
وعملياتهــا وخدماتهــا، ومــن ثــم تقديــم قيمــة مضافــة لعمالئهــا علــى طــول دورة حيــاة المنتجــات. وتعمــل هــذه االســتراتيجية أيضــا علــى تعزيــز 

العالقــات مــع العمــالء والمورديــن. 

و حرصــا علــى ضمــان مراقبــة جــودة المنتجــات بشــكل دوري، قامــت المجموعــة بتوقيــع عقــداً موحــداً مــع المركــز القومــي لبحــوث البنــاء 
ــا إلــى أن جميــع مصانــع المجموعــة قــد اعتمــدت نظــام  ــة منتجــات المجموعــة عــن طريــق معاملهــم المعتمــدة. ونشــير هن واإلســكان لمراقب
إدارة الجــودة، وخضعــت للمراجعــات المنتظمــة والتحديثــات الروتينيــة، فضــالً عــن حصولهــا علــى شــهادة ISO 9001-2008 لنظــام إدارة 
الجــودة وISO14001-2004 لنظــام اإلدارة البيئيــة. كمــا أن مصانــع المجموعــة حاصلــة علــى EN197-1 لتقييــم المطابقــة للمواصفــات 
وشــهادة EN197-2 لمعاييــر التركيــب والمواصفــات والمطابقــة )CE mark(. وكانــت جميــع منتجــات المجموعــة قــد حصلــت علــى عالمــة 

.)EQM( الجــودة المصريــة

البحوث واالبتكار

يحظــى التــزام مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت تجــاه البحــوث واالبتــكار بأهميــة اســتراتيجية ويضمــن لهــا النمــو والتنافســية العالميــة 
ــاة للمجتمعــات المحليــة التــي تعمــل بهــا. كمــا أن أهميــة هــذا االلتــزام تنبــع مــن كونهمــا أداة مهمــة فــي الحفــاظ علــى  وتحســين نوعيــة الحي

ــدى المجموعــة.  ــة المســتدامة ل برنامــج التنمي

وبلــغ معــدل االبتــكار، أي النســبة بيــن دورة االبتــكار والــدورة العالميــة للمجموعــة، 6.5% خــالل عــام 2013. وذلــك مقارنــة بـــ 6.2% فــي 
2012، و6.9% فــي 2011، و4.8% فــي 2010. ومنــذ عــام 2009، خضعــت هــذه النتائــج للتحقــق بمعرفــة طــرف خارجــي. 

ويعــد االبتــكار قيمــة أساســية مــن القيــم التــي يقــوم عليهــا عمــل المجموعــة، حيــث بلغــت نســبة اإليــرادات الناتجــة عــن المشــروعات المبتكــرة 
إلجمالــي المبيعــات 6.5% خــالل عــام 2013، متجــاوزًة المتوســط الــذي حددتــه المجموعــة كهــدف علــى المــدى الطويــل والــذي يتــراوح بيــن 

3.5% و 5%. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل إضافــة منتجــات جديــدة لتشــكيلة المنتجــات المتميــزة بالفعــل للمجموعــة.

وقــد يســتطيع المســتهلكون أيضــاً الحصــول علــى منتجــات الســويس لألســمنت مــن منافــذ التجزئــة برافــو بيلــد فــي القاهــرة الجديــدة وطــره، 
كمــا يمكنهــم شــراء أســمنت الطــوب الحجــري )CEM II / B-L 32.5 N(، وكذلــك الشــراء مــن مركــز المبيعــات بمدينــة قليــوب. وتســتهدف 

المجموعــة معــدل ابتــكار لعــام 2014 يبلــغ %3.  

رفع التقارير ومؤشرات األداء الرئيسية

الشــركة مســئولة عــن جميــع البيانــات المنشــورة، إال أن اإلفصــاح لــم يتــم تأكيــده مــن قبــل طــرف ثالــث. ومــع ذلــك، فــإن أكثــر المؤشــرات 
مالءمــة يتــم التحقــق مــن صحتهــا بمعرفــة “إيرنيســت أن ياونــج”.

وتقــوم المجموعــة بتقييــم أدائهــا وفقــاً لعــدد كبيــر مــن التدابيــر والمؤشــرات. تســاعد مؤشــرات األداء الرئيســية اإلدارة التنفيذيــة فــي قيــاس األداء 
فــي مقابــل األولويــات االســتراتيجية وخطــط العمــل الخاصــة بالمجموعــة. 
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شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المستقلة

عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013

 وتقرير مراقبي الحسابات عليها
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تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة/ مساهمي شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(
تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنــا القوائــم الماليــة المســتقلة المرفقــة لشركـــة الســويس لألســمنت )شركـــة مساهمـــة مصريـــة( والمتمثلــة فــي الميزانيــة المســتقلة فــي 31 
ديســمبر2013 وكــذا قوائــم الدخــل والتغيــر فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المســتقلة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، وملخــص 

للسياســات المحاســبية الهامــة وغيرهــا مــن اإليضاحــات.
مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المستقلة

هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة مســئولية إدارة الشــركة ، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة المســتقلة عرضــاً عــادالً وواضحــاً 
وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة 
داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــاً عــادالً وواضحــاً خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش 

أو الخطــأ ، كمــا تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية المالئمــة للظــروف.
مسؤلية مراقب الحسابات

تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا. وقــد تمــت مراجعتنــا وفقــا لمعاييــر المراجعــة 
المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية. وتتطلــب هــذه المعاييــر منــا االلتــزام بمتطلبــات الســلوك المهنــي وتخطيــط وأداء المراجعــة 

للحصــول علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة المســتقلة خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة . 
وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة المســتقلة. وتعتمــد 
اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم  المهنــي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة المســتقلة 
ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام المنشــأة بإعــداد 
القوائــم الماليــة المســتقلة والعــرض العــادل والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأى 
علــى كفــاءة الرقابــة الداخليــة فــي المنشــأة. وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــا تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية 

الهامــة التــي أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا ســالمة العــرض الــذي قدمــت بــه القوائــم الماليــة المســتقلة.
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المســتقلة المشــار إليهــا أعــاله تعبــر بعدالــة ووضــوح ، فــي جميــع جوانبهــا الهامــة ، عــن المركــز المالــي المســتقل 
لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 31 ديســمبر2013  ، وعــن أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة المســتقلة عــن الســنة 

المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وذلــك طبقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة ذات العالقــة .

- كمــا هــو موضــح بإيضاحــي )1( و)5( مــن االيضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة المســتقلة ، فــإن لــدى الشــركة إســتثمارات فــي شــركات تابعــة 
وقامــت بإعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة فــى 31 ديســمبر2013  وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المصريــة . ولتفهــم أشــمل للمركــز المالــي للشــركة فــي 
31 ديســمبر2013 وكــذا أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، فــإن األمــر يتطلــب الرجــوع إلــى القوائــم 

الماليــة المجمعــة .
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تمســك الشــركة حســابات ماليــة منتظمــة تتضمــن كل مــا نــص القانــون ونظــام الشــركة علــى وجــوب إثباتــه فيهــا وقــد وجــدت القوائــم الماليــة 
متفقــة مــع مــا هــو وارد بتلــك الحســابات ، كمــا تطبــق الشــركة نظــام تكاليــف يفــي بالغــرض منــه وقــد تــم جــرد المخــزون بمعرفــة إدارة الشــركة 

طبقــاً لألصــول المرعيــة .
البيانــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلــس اإلدارة المعــد وفقــاً لمتطلبــات القانــون 951 لســنة 1891 والئحتــه التنفيذيــة متفقــة مــع مــا هــو وارد 

بدفاتــر الشــركة وذلــك فــي الحــدود التــي تثبــت بهــا مثــل تلــك البيانــات بالدفاتــر.
القاهرة في :11 مارس 2014

مراقبا الحسابات

عماد حافظ راغب نبيل أكرم إسطنبولى        
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية   زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية   

زميل جمعية الضرائب المصرية زميل جمعية الضرائب المصرية    
س . م . م )3678( س . م . م )5947(     

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )71(  سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )42(   

)EY( المتضامنون للمحاسبة و المراجعة
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الميزانية  المستقلة فى 31 ديسمبر 2013

20132012إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

أصول غير متداولة
495.268.061508.589.118)3(أصول ثابتة

217.121.847153.517.080)4(مشروعات تحت التنفيذ
4.500.284.7364.501.972.838)5 – أ(إستثمارات فى شركات تابعة

28.334.25728.334.257)5 – ب(إستثمار فى شركة شقيقة
3.861.4053.739.680)5 – ج(إستثمارات متاحة للبيع

836.791686.791)5 – د(مسدد تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى
46.000.00060.000.000)6(قرض إلى شركات تابعة

5.291.707.0975.256.839.764إجمالى أصول غير متداولة

أصول متداولة
195.410.955227.465.473)7(مخزون 
165.613349.989)8(عمالء 

2.349.93413.856.069)9(مستحق من أطراف ذات عالقة
79.025.18774.083.076)10(مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

1.058.608.637722.084.853)11(نقدية لدى البنوك
1.335.560.3261.037.839.460إجمالى أصول متداولة

إلتزامات متداولة
143.730.547136.184.390)12(مخصصات

193.342.453198.332.813موردون
33.419.16429.273.773)13(مستحق إلى أطراف ذات عالقة

97.533.35482.130.340ضرائب دخل مستحقة 
148.028.279157.946.138)14(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

616.053.797603.867.454إجمالى إلتزامات متداولة 
719.506.529433.972.006رأس المال العامل  

6.011.213.6265.690.811.770إجمالى االستثمار

يتم تمويله على النحو التالى
حقوق الملكية

909.282.535909.282.535)15/أ(رأس المال المصدر والمدفوع
454.641.267454.641.267)15/ب(إحتياطى قانونى

2.211.524.3612.210.626.660)15/ب(احتياطيات أخرى
2.748.4052.626.680صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

1.785.348.5681.508.848.343أرباح مرحلة
628.473.258596.445.398أرباح العام

5.992.018.3945.682.470.883إجمالى حقوق الملكية

إلتزامات غير متداولة
-13.496.517)16(التزامات طويلة االجل - االخرى

5.698.7158.340.887)17(إلتزامات ضريبية مؤجلة
19.195.2328.340.887إجمالي إلتزامات غير متداولة

6.011.213.6265.690.811.770إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة
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رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الحسابات مراقبا الحسابات
نبيل أكرم اسطنبولى
   عماد حافظ راغب

عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان  كوتشوك اوغلوشريف المصرى

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1 ( إلي )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.

- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.

قائمة الدخل  المستقلة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013

إيضاح
2013        2012

جنيه مصرىجنيه مصرى
1.673.539.1371.432.213.504مبيعات

)1.173.236.436()1.411.114.992(تكلفة مبيعات
262.424.145258.977.068مجمل األرباح

)59.706.795()54.363.261()19(مصروفات عمومية وإدارية 
)17.595.817()18.293.744()12(مخصصات 

-3.960.222مخصصات انتفى الغرض منها
)337.295(-االنخفاض في قيمة أرصدة العمالء

-193.752رد األنخفاض فى قيمة األرصدة المدينة
)117.000()111.000(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال أعضاء مجلس اإلدارة

375.400.489385.264.523)21(توزيعات أرباح
68.706.72765.604.350)20(إيرادات أخرى
637.917.330632.089.034أرباح التشغيل

)1.297.466()2.441.625(مصروفات تمويلية
-)1.688.102(االنخفاض فى قيمة االستثمارات

36.914.64122.187.698فوائد دائنة
184.8092.691.248أرباح بيع أصول ثابتة

52.477.38727.239.078فروق تقييم عملة
)6.080.760(-)خسائر( بيع مخزون راكد
723.364.440676.828.832األرباح قبل ضرائب الدخل

2.642.1721.746.906ضرائب الدخل المؤجلة
)82.130.340()97.533.354()18(ضرائب الدخل المقدرة

628.473.258596.445.398 أرباح العام 
3.233.06)25(نصيب السهم في االرباح

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات المالية مدير الحسابات 
عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان كوتشوك اوغلوشريف المصرى

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1 ( إلي )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة عن السنة المنتهية فى 31  ديسمبر 2013 

رأس المال 
المصدر 
والمدفوع

احتياطيات اخرىاحتياطى قانونى

صافى 
أرباح  غير 
محققة من 
إستثمارات 
متاحة للبيع

إجمالىأرباح العامارباح مرحلة

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى
909.282.535454.641.2672.210.626.6602.626.6801.508.848.343596.445.3985.682.470.883الرصيد في 1 يناير 2013 

-)596.445.398(596.445.398----محول إلى أرباح مرحلة

توزيعات أرباح ومحول إلى 
إحتياطيات أخرى  

 - -897.701 -)319.945.173(-)319.047.472(

صافى أرباح غير محققة من 
استثمارات متاحة للبيع

---121.725--121.725

628.473.258628.473.258-----أرباح العام

الرصيد فى31 ديسمبر 
2013

909.282.535454.641.2672.211.524.3612.748.4051.785.348.568628.473.2585.992.018.394

909.282.535454.641.2672.206.689.2653.350.7791.247.818.301804.933.8205.626.715.967الرصيد فى 1 يناير 2012 

-)804.933.820(804.933.820----محول إلى أرباح مرحلة

توزيعات أرباح ومحول إلى 
إحتياطيات أخرى  

--2.143.848 -)338.547.445(-)336.403.597(

صافى خسائر غير مخققة 
من استثمارات متاحة للبيع

---)724.099(--)724.099(

توزيعات مرحلية ارباح 
سبتمبر 2012

--1.793.547-)205.356.333()203.562.786(

596.445.398596.445.398-----أرباح العام 

الرصيد فى31 ديسمبر 
2012

909.282.535454.641.2672.210.626.6602.626.6801.508.848.343596.445.3985.682.470.883

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1 ( إلي )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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قائمة التدفقات النقدية المستقلةعن السنة المنتهية فى 31  ديسمبر 2013

2013/12/312012/12/31إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

723.364.440676.828.832األرباح قبل ضرائب الدخل
)385.264.523()375.400.489()21(توزيعات ارباح

102.062.89497.954.346)3(إهالك أصول ثابتة
18.293.74417.595.817)12(المخصصات 

-)3.960.222(مخصصات انتفى الغرض منها
1.099.2777.288.481)7(االنخفاض فى قيمة المخزون الراكد
337.295-االنخفاض فى قيمة ارصدة العمالء

-)193.752(رد االنخفاض فى قيمة األرصدة المدينة
-13.496.517)16(إلتزامات مكونة مقابل خطة مزايا التقاعد

2.441.6251.297.466المصروفات التمويلية
-1.688.102االنخفاض فى قيمة االستثمارات

)22.187.698()36.914.641(فوائد دائنة
)2.691.248()184.809()3()ارباح( بيع اصول ثابتة

)27.239.078()52.477.387(فروق تقييم عملة
393.315.299363.919.690أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

30.955.24178.002.503)7(التغير في المخزون
184.376192.072)8(التغير في العمالء 

)566.470(11.506.135)9(التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
1.097.095829.850التغير في المصروفات المدفوعة مقدماً  واألرصدة المدينة األخرى 

64.528.643)4.990.360(التغير في الموردون
4.145.3916.933.901)13(التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

)20.345.207()9.917.859()14(التغير في المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 
426.295.318493.494.982النقدية المتولدة من التشغيل
)1.297.466()2.441.625(مصروفات تمويلية مدفوعة

)97.314.721()82.130.340(ضرائب دخل مدفوعة
)18.557.574()6.787.365()12(مخصصات مستخدمة

334.935.988376.325.221صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

)5.000()976.697()3(مدفوعات لشراء اصول ثابتة
184.8099.262.550)3(متحصالت بيع اصول ثابتة

)89.289.504()151.369.907()4(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ
13.275.000-)5 أ(متحصالت من تخفيض استثمارات فى شركات تابعة               

)50.000()150.000()5 د(مدفوعات مقابل مسدد تحت حساب االستثمار فى شركات تابعة واخرى
375.400.489385.264.523)21(توزيعات أرباح محصلة

31.069.18722.187.698فوائد دائنة محصلة
254.157.881340.645.267صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
14.000.00012.000.000متحصالت  قرض الى شركة تابعة

)539.966.383()319.047.472(توزيعات ارباح مدفوعة
)527.966.383()305.047.472(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

284.046.397189.004.105صافى النقص في النقدية وما في حكمها – خالل العام
52.477.38727.239.078فروق تقييم عملة

722.084.853505.841.670النقدية وما في حكمها – أول العام
1.058.608.637722.084.853النقدية وما في حكمها – أخر العام

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1 ( إلي )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 31  ديسمبر 2013

1 - نبذة عن الشركة

 تأسســت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 1977 طبقــا ألحــكام القانــون 43 لســنة 1974 الــذي ألغــى وحــل محلــه 
القانــون 230 لســنة 1989 والمســتبدل بقانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار 8 لســنة 1997، تــم تســجيل الشــركة بالســجل التجــاري فــي 11 

ابريــل 1979 برقــم 181134.

 تســتحوذ مجموعــة إيتــال ســيمنتي )مــن خــالل شــركة ســيمون فرنســيه( وتحالــف مــن المســتثمرين اآلخريــن علــى 80.8% مــن رأس مــال 
ــاراً مــن 24 مــارس 2005 . الشــركة إعتب

ويتمثــل غــرض الشــركة فــي إنتــاج األســمنت بمختلــف أنواعــه وغيــره مــن المنتجــات المتفرعــة مــن صناعــة االســمنت والمرتبطــة بهــا وإنتــاج 
ــاء األخــرى ومســتلزمات التشــييد واالتجــار فيهــا وإســتغالل المناجــم والمحاجــر فيمــا عــدا الرمــل و الزلــط ، ويجــوز للشــركة أن  مــواد البن
تكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق 
غرضهــا فــي مصــر أو فــي الخــارج كمــا يجــوز لهــا أن تندمــج فــي الهيئــات الســالفة أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا وذلــك بموافقــة الهيئــة العامــة 

لإســتثمار والمناطــق الحــرة. 

كمــا هــو مبيــن باإليضــاح رقــم )5( فالشــركة لهــا شــركات تابعــة، وطبقــاً لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم )17(« القوائــم الماليــة المجمعــة 
والمســتقلة »والمــادة )188( مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 159 لســنة 1981 ، تعــد الشــركة قوائــم ماليــة مجمعــة يمكــن الرجــوع إليهــا 

للحصول على صورة أوضح عن المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة ككل . 

تــم إعتمــاد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2013 فــى 11 مــارس 2014  طبقــاً لقــرار مجلــس اإلدارة المنعقــد 
فــى ذلــك التاريــخ .

2. أهم السياسات المحاسبية المطبقة

2 .1 أسس إعداد القوائم المالية

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً لفــرض االســتمرارية ومبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األصــول الماليــة المتاحــة للبيــع والتــي تــم قياســها 
ــة. بالقيمــة العادل

التوافق مع معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية .

2 .2 التغييرات في السياسات المحاسبية 

السياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة هى تلك المطبقة فى الفترة السابقة .

2 .3 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية

تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة .

يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة . 

يتــم ترجمــة األصــول والخصــوم ذات الطبيعــة النقديــة بالعملــة األجنبيــة باســتخدام ســعر الصــرف الســائد فــى تاريــخ الميزانيــة ، يتــم إدراج 
جميــع الفــروق بقائمــة  الدخــل .

يتــم ترجمــة األصــول والخصــوم غيــر النقديــة والتــى يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــى تاريــخ االعتــراف 
األولــى .

يتــم ترجمــة األصــول والخصــوم غيــر النقديــة والتــى يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــى التاريــخ التــى تحــددت 
فيــه القيمــة العادلــة .
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2 .4 األصول الثابتة وإهالكاتها

ــة  ــة بعــد خصــم مجمــع اإلهــالك و الخســائر المتراكمــة الضمحــالل القيمــة, وتتضمــن هــذه التكلف ــة التاريخي ــة بالتكلف تظهــر األصــول الثابت
عنــد تحققهــا والوفــاء بشــروط االعتــراف بهــا ، تكلفــة الجــزء المســتبدل مــن المبانــي والمعــدات ، وبالمثــل ، عنــد إجــراء فحــص شــامل يتــم 
ــف  ــع تكالي ــراف بجمي ــم االعت ــدات كإحــالل، ويت ــي والمع ــة للمبان ــة الدفتري ــراف بالقيم ــاء بشــروط االعت ــة الوف ــي حال ــه ف ــراف بتكاليف االعت

ــد تحققهــا .  ــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل عن اإلصــالح والصيان

 يبــدأ إهــالك األصــل عندمــا يكــون فــي مكانــه وفــي حالتــه التــي يصبــح عليهــا قــادرا علــى التشــغيل بالطريقــة التــي حددتهــا اإلدارة ، ويتــم 
حســاب اإلهــالك بإتبــاع طريقــة القســط الثابــت طبقــا للعمــر اإلفتراضــى لألصــل علــى النحــو التالــي :

سنوات
من 6 إلى 20مبانــى و إنشاءات ومرافق وطرق

من 5 إلى 20آالت ومعدات وعدد وأدوات
5وسائل نقل وانتقال

من 5 إلى 10أثاث ومعدات مكاتب

يتــم اســتبعاد األصــول الثابتــة عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم توقــع الحصــول علــى أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامها أو بيعهــا 
فــي المســتقبل، يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر تنشــأ عنــد اســتبعاد األصــل فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا اســتبعاد األصــل . 

يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية . 

تقــوم الشــركة بشــكل دوري فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن يكــون أصــل ثابــت قــد أضمحــل ، عندمــا تزيــد 
القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن قيمتــه اإلســتردادية ، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــالل لألصــل وبالتالــي يتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه اإلســتردادية ، وتثبــت 

خســارة االضمحــالل بقائمــة الدخــل .

يتــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة فقــط اذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد قيمــة االصــل االســتردادية منــذ 
اثبــات اخــر خســارة ناتجــة عــن اضمحــالل القيمــة ، وتكــون محــدودة بحيــث التتعــدى القيمــة الدفتريــة ألصــل ، )نتيجــة لــرد الخســارة الناجمــة 
عــن اضمحــالل القيمــة( ، القيمــة االســتردادية لــه أو القيمــة الدفتريــة التــى كان ســيتم تحديدهــا )بالصافــي بعــد االهــالك( مــا لــم يتــم االعتــراف 
بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة ، ويتــم إثبــات الــرد فــي أيــة خســارة ناجمــة عــن اضمحــالل 

قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل .

2 .5 المشروعات تحت التنفيذ

ــة حتــى تصبــح جاهــزة لإســتخدام فــي  ــم إنفاقهــا بغــرض إنشــاء أو شــراء أصــول ثابت ــي ت ــغ الت ــذ فــي المبال ــل مشــروعات تحــت التنفي تتمث
ــة بعــد خصــم اإلضمحــالل . ــذ بالتكلف ــم المشــروعات تحــت التنفي ــم تقيي ــة ، ويت ــد األصــول الثابت ــذ تحــول لبن التشــغيل حينئ

2 .6 االستثمارات

االستثمارات في شركات تابعة

ــك  ــي شــركات يكــون للشــركة فيهــا  ســيطرة ، ويفتــرض وجــود الســيطرة عندمــا تمتل ــي شــركات تابعــة هــي اســتثمارات ف االســتثمارات ف
ــد نصــف حقــوق التصويــت فــي الشــركة  ــر مباشــر مــن خــالل الشــركات التابعــة لهــا مــا يزي الشــركة القابضــة ســواء بشــكل مباشــر أو غي

ــل ســيطرة ــة ال تمث ــك الملكي ــي تظهــر فيهــا بوضــوح أن تل ــك الحــاالت االســتثنائية الت المســتثمر فيهــا ، فيمــا عــدا تل

تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي شــركات تابعــة بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة متضمنــة تكلفــة االقتنــاء‘ وفــى حالــة حــدوث اضمحــالل 
فــي قيمــة تلــك االســتثمارات، يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة بقيمــة هــذا االضمحــالل ويــدرج بقائمــة الدخــل وذلــك لــكل اســتثمار علــى حــدة.

االستثمارات في شركات شقيقة

االســتثمارات فــي شــركات شــقيقة هــي اســتثمارات فــي شــركات يكــون للشــركة فيهــا نفــوذ مؤثــر ولكنهــا ليســت شــركة تابعــة كمــا أنهــا ليســت 
ــر مباشــر  مــن خــالل  ــك الشــركة ســواء بشــكل مباشــر أو غي ــا تمتل ــر عندم ــوذ المؤث ــرض وجــود النف ــي مشــروع مشــترك ، ويفت حصــة ف
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الشــركات التابعــة لهــا  لنســبة 20% أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ، فيمــا عــدا تلــك الحــاالت التــي تظهــر فيهــا 
بوضــوح أن تلــك الملكيــة ال تمثــل نفــوذا مؤثــرا.

تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي شــركات شــقيقة بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة متضمنــة تكلفــة االقتنــاء. وفــى حالــة حــدوث اضمحــالل 
فــي قيمــة تلــك االســتثمارات، يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة بقيمــة هــذا االضمحــالل ويــدرج بقائمــة الدخــل وذلــك لــكل اســتثمار علــى حــدة، 

االستثمارات المتاحة للبيع 

ــروض و  ــة كق ــر مبوب ــاء وغي ــد االقتن ــع عن ــا كأصــول متاحــة للبي ــم تصنيفه ــر مشــتقة ت ــة غي ــع هــي أصــول مالي االســتثمارات المتاحــة للبي
ــائر . ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــتحقاق أو كاس ــخ االس ــى تاري ــا حت ــظ به ــتثمارات محتف ــات أو كاس مديوني

عند االعتراف األولى، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها .

بعــد االعتــراف األولــى، يتــم قيــاس االســتثمارات المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف باألربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة مباشــرة 
ضمــن حقــوق الملكيــة وذلــك حتــى إلغــاء األصــل المالــي مــن الدفاتــر ، وعندئــذ يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســجلة فــي 
حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل، أو يحــدد إلجــراء عمليــة اضمحــالل القيمــة وفــى هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالخســائر المتراكمــة المســجلة 

فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل.

في حالة تعذر قياس القيمة العادلة الستثمارات في حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها ، فيتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة .

 أ( اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــالل القيمــة، يتــم اســتبعاد الخســائر المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعــاد 
ــم  ــة مــن خــالل قائمــة الدخــل ويت االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل ، وال يمكــن رد خســائر االنخفــاض فــي قيمــة اســتثمارات حقــوق الملكي

االعتــراف بالزيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد اضمحــالل القيمــة مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة .

ب( اســتثمارات فــي أدوات ديــن: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــالل القيمــة، يتــم اســتبعاد الخســائر المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعــاد 
االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل ويســتمر اســتحقاق الفائــدة بســعر الفائــدة الفعلــي االصلــى علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة لألصــل ، وفــى 
حالــة زيــادة القيمــة العادلــة فــي اســتثمارات فــي أدوات ديــن نتيجــة لوقــوع حــدث بعــد االعتــراف بخســائر اضمحــالل القيمــة فــي قائمــة الدخــل 

تــرد خســائر اضمحــالل القيمــة مــن خــالل قائمــة الدخــل .

2 .7 المخزون

يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي :

ــار والمهمــات الخامــات والوقــود و مســتلزمات التعبئــة : علــى أســاس التكلفــة )بإتبــاع طريقــة المتوســط المتحــرك( أو  - مخــزون قطــع الغي
صافــي القيمــة البيعيــة أيهمــا أقــل .

- مخزون اإلنتاج التام : على أساس تكلفة اإلنتاج )طبقاً لقوائم التكاليف( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ,

وتشــمل تكلفــة اإلنتــاج كل مــن تكلفــة المــواد المباشــرة، العمالــة المباشــرة ونصيــب مــن التكاليــف الصناعيــة غيــر المباشــرة وال تشــمل تكلفــة 
اقتــراض.

- مخــزون إنتــاج غيــر تــام : علــى اســاس التكلفــة الصناعيــة )آلخــر مرحلــة تــم اإلنتهــاء منهــا طبقــاً لقوائــم التكاليــف( أو صافــي القيمــة البيعيــة 
أيهمــا أقــل .

وتتمثــل تكلفــة اإلنتــاج غيــر التــام فــى نصيــب اإلنتــاج مــن تكلفــة كل مــن المــواد المباشــرة ، العمالــة المباشــرة ونصيــب مــن التكاليــف الصناعيــة 
غيــر المباشــرة حتــى المرحلــة التــى وصــل إليهــا وال تشــمل تكلفــة اقتــراض .

ــة الالزمــة  ــة التقديري ــة لإتمــام والتكلف ــة التقديري ــع التقديــرى فــى ســياق النشــاط العــادى ناقصــاً التكلف ــة هــى ســعر البي صافــى القيمــة البيعي
إلتمــام البيــع .
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يتــم االعتــراف باالنخفــاض فــى قيمــة المخــزون إلــى صافــى القيمــة البيعيــة وجميــع خســائر المخــزون ضمــن تكلفــة المبيعــات بقائمــة الدخــل 
فــى الفتــرة التــى حــدث فيهــا االنخفــاض أو الخســارة وذلــك بنــاءا علــى دراســة 

فنيــة معتمــدة تراعــي جميــع االســس الفنيــة والســوقية لتقديــر االنخفــاض ، ويتــم االعتــراف بــرد االنخفــاض فــى المخــزون الناتــج مــن االرتفــاع 
فــى صافــى القيمــة البيعيــة بقائمــة الدخــل كتخفيــض مــن تكلفــة المبيعــات فــى الفتــرة التــى حــدث فيهــا  الــرد .

2 .8 العمالء والمدينون المتنوعون

يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .

يتــم قيــاس خســائر اإلضمحــالل بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للعمــالء والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة , ويتــم االعتــراف 
بخســائر اإلضمحــالل بقائمــة الدخــل ويتــم االعتــراف بــرد خســائر اإلضمحــالل فــى الفتــرة التــى حــدث فيهــا.

2 .9 المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام حالــى قانونــى أو حكمــى نتيجــة لحــدث ماضــى ، ويكــون معــه مــن المتوقــع 
ــة  ــم مراجع ــزام ويت ــغ االلت ــوق لمبل ــر موث ــراء تقدي ــة إج ــع إمكاني ــزام ، م ــوية االلت ــة لتس ــوارد االقتصادي ــاً للم ــاً خارج ــك تدفق ــب ذل أن يتطل
المخصصــات فــى تاريــخ كل ميزانيــة وتحديدهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــى ، وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــد جوهريــاً فيجــب أن 

يكــون المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو القيمــة الحاليــة لإنفــاق المتوقــع المطلــوب لتســوية االلتــزام .

فى حالة استخدام الخصم ، تم االعتراف بالزيادة فى المخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة الدخل ضمن التكاليف التمويلية .

2 .10 احتياطي قانوني

طبقــاً للنظــام األساســى للشــركة، يجنــب 5% مــن صافــى أربــاح العــام لتكويــن إحتياطــى قانونــى حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــى 50% مــن رأس 
مــال الشــركة المصــدر ، ويســتعمل اإلحتياطــي بنــاء علــى قــرار مــن الجمعيــة العامــة وفقــاً إلقتــراح مجلــس اإلدارة .

2 .11 اإلقتراض

يتــم اإلعتــراف باالقتــراض مبدئيــاً بالقيــم التــى تــم اســتالمها ويتــم تبويــب المبالــغ التــى تســتحق خــالل عــام ضمــن اإللتزامــات المتداولــة ، مــا 
لــم يكــن لــدى الشــركة الحــق فــى تأجيــل ســداد رصيــد القــروض لمــدة تزيــد عــن عــام بعــد تاريــخ الميزانيــة ، فيتــم عــرض رصيــد القــرض 

ضمــن اإللتزامــات طويلــة األجــل .

يتــم قيــاس القــروض واإلقتــراض بفوائــد بعــد اإلعتــراف المبدئــي علــى أســاس التكلفــة المســتهلكة بطريقــة ســعر الفائــدة الفعــال , تــدرج أربــاح 
وخســائر إســتبعاد اإللتزامــات فــي قائمــة الدخــل باإلضافــة مــن خــالل عمليــة اإلســتهالك بطريقــة ســعر الفائــدة الفعــال .

يتــم إحتســاب التكلفــة المســتهلكة مــع األخــذ فــي اإلعتبــار أي خصــم أو عــالوة عنــد الشــراء وأتعــاب أو تكاليــف تكــون جــزءاً مــن ســعر الفائــدة 
الفعــال، يــدرج إســتهالك ســعر الفائــدة الفعــال ضمــن تكاليــف التمويــل فــي قائمــة الدخــل .

2 .12 مزايا العاملين

مزايا نهاية الخدمة

نظام المزايا المحدد

تعطــى الشــركة مزايــا نهايــة الخدمــة لموظفــى الشــركة ويحســب الحــق فــى الحصــول علــى هــذه المزايــا بنــاء علــى آخــر مرتــب وطــول فتــرة 
الخدمــة للموظفيــن ، ويتــم إثبــات اســتحقاق التكلفــة المتوقعــة لتلــك المزايــا خــالل فتــرة التوظيــف .

يتــم إثبــات مزايــا نهايــة الخدمــة المتوقعــة خــالل فتــرة خدمــة الموظفيــن باســتخدام القيمــة الحاليــة األكتواريــة للمدفوعــات المســتقبلية الالزمــة 
لتســوية االلتــزام الناتــج عــن خدمــات الموظفيــن فــى الفتــرة الحاليــة والفتــرات الماضيــة.

2 .13 ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري .
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ضرائب الدخل الجارية

يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .

ضرائب الدخل المؤجلة

ويتــم اإلعتــراف بضريبــة الدخــل المؤجلــة بإتبــاع طريقــة اإللتزامــات علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيمــة المعتــرف بهــا لألصــل أو اإللتــزام 
لإغــراض الضريبيــة )األســاس الضريبــي( وقيمتهــا المدرجــة بالميزانيــة )األســاس المحاســبي( وذلــك بإســتخدام ســعر الضريبــة  المطبــق.

ــاح  ــض األرب ــذا األصــل لتخفي ــاع به ــة اإلنتف ــوي بإمكاني ــال ق ــاك إحتم ــون هن ــا يك ــة كأصــل عندم ــة الدخــل المؤجل ــراف بضريب ــم اإلعت ويت
ــتقبلية . ــة مس ــه منفع ــق من ــن يتحق ــذي ل ــة الجــزء ال ــض األصــل بقيم ــم تخفي ــتقبلية ، ويت ــة المس الضريبي

يتــم إدراج الضريبــة الجاريــة والمؤجلــة كإيــراد أو مصــروف فــي قائمــة الدخــل للفتــرة ، فيمــا عــدا الضريبــة التــي تنتــج مــن معاملــة أو حــدث 
فــي نفــس الفتــرة أو فتــرة أخــرى مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة .

2 .14 االعتراف باإليراد

يتــم االعتــراف باإليــراد إلــى المــدى الــذى تتوفــر فيــه درجــة كافيــة مــن التأكــد بــأن المنافــع االقتصاديــة المرتبطــة بالمعاملــة ســوف تتدفــق 
للشــركة ويمكــن قيــاس قيمــة اإليــراد بشــكل موثــوق بــه. يتــم قيــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق بالصافــى بعــد خصــم 

أى خصــم تجــارى أو خصــم كميــة أو ضرائــب مبيعــات أو رســوم .

فيما يلى االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :

• بيع البضائع

يتــم االعتــراف باإليــراد الناتــج عــن بيــع البضائــع عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل المخاطــر والعوائــد األساســية لملكيــة الســلع إلــى المشــترى 
ويحــدث هــذا عــادة عنــد تســليم البضائــع.

• إيرادات الفوائد

يتم االعتراف بإيراد الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلى ، ويدرج إيراد الفوائد بقائمة الدخل ضمن إيرادات تمويلية .

• توزيعات األرباح

يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات .

• إيراد اإليجار

تتم المحاسبة عن إيراد اإليجار التشغيلى باستخدام القسط الثابت على عمر عقد اإليجار .

2 .15 المصروفات

يتــم االعتــراف بجميــع المصروفــات شــاملة مصروفــات التشــغيل ، المصروفــات اإلداريــة والعموميــة والمصروفــات األخــرى مــع إدراجهــا 
بقائمــة الدخــل فــى الســنة الماليــة التــى تحققــت فيهــا تلــك المصاريــف .

2 .16 تكلفة اإلقتراض

ــة لتجهيــزه  ــذى يتطلــب فتــرة زمنيــة طويل ــاج األصــل المؤهــل وال ــاء أو إنشــاء أو إنت ــم رســملة تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة باقتن يت
لإســتخدام فــى األغــراض المحــددة لــه أو لبيعــه كجــزء مــن تكلفــة األصــل ، يتــم تحميــل تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصــروف فــى الفتــرة 

التــى تحققــت فيهــا ، تتمثــل تكاليــف االقتــراض فالفوائــد والتكاليــف األخــرى التــى تنفقهــا الشــركة القتــراض األمــوال .

2 .17 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثــل األطــراف ذات العالقــة فــي كل مــن الشــركات الشــقيقة وكبــار المســاهمين والمديريــن واإلدارة العليــا للشــركة ، وتمثــل أيضــا الشــركات 
ــم اعتمــاد الشــروط والسياســات  ــة ، ويت ــك األطــراف ذات العالق ــل تل ــر مــن قب ــوذ مؤث المســيطر عليهــا أو خاضعــة لســيطرة مشــتركة أو نف

التســعيرية للمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .
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2 .18 التقديرات المحاسبية

ــول ،  ــم األص ــى قي ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــل تقدي ــام اإلدارة بعم ــة قي ــبة المصري ــر المحاس ــاً لمعايي ــة وفق ــم المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
ــرات . ــك التقدي ــن تل ــة ع ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ــذا وق ــة ، ه ــنوات المالي ــالل الس ــات خ ــرادات والمصروف ــات ، اإلي االلتزام

2 .19 إضمحالل قيمة األصول 

اضمحالل قيمة األصول المالية 

تقــوم الشــركة بشــكل دوري فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن يكــون أصــل مالــي أو مجموعــة مــن 
االصــول الماليــة قــد أضمحــل ، ويعتبــر أصــل مالــي أو مجموعــة مــن االصــول الماليــة قــد أضمحــل إذا ، وإذا فقــط كان هنــاك دليــل موضوعــي 
علــى اضمحــالل القيمــة نتــج عــن حــدوث حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف االولــي باألصــل واثــر علــى التدفقــات النقديــة المقــدرة ألصــل مالــي 

أو مجموعــة مــن االصــول الماليــة والتــى يمكــن تقديرهــا بشــكل يعتمــد عليــه .

اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

تقــوم الشــركة بشــكل دوري فــي تاريــخ كل ميزانيــة ، تقــوم الشــركة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن يكــون أصــل قــد أضمحــل ، 
عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل أو وحــدة مولــدة للنقــد عــن قيمتــه اإلســتردادية ، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــالل لألصــل وبالتالــي يتــم تخفيضه 

إلــى قيمتــه اإلســتردادية ، وتثبــت خســارة االضمحــالل بقائمــة الدخــل .

يتــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد قيمــة األصــل االســتردادية منــذ 
إثبــات أخــر خســارة ناتجــة عــن اضمحــالل القيمــة ، وتكــون محــدودة بحيــث ال تتعــدى القيمــة الدفتريــة ألصــل ، )نتيجــة لــرد الخســارة الناجمــة 
عــن اضمحــالل القيمــة(، القيمــة االســتردادية لــه أو القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا )بالصافــي بعــد اإلهــالك( مــا لــم يتــم االعتــراف 
بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة ، ويتــم إثبــات الــرد فــي أيــة خســارة ناجمــة عــن اضمحــالل 

قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل .

2 .20 قائمة التدفقات النقدية 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة .

2 .21 النقدية وما في حكمها

بغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ، فــإن النقديــة ومــا فــي حكمهــا تشــمل النقديــة بالصنــدوق ، الحســابات الجاريــة بالبنــوك والودائــع ألجــل 
التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر وتخصــم البنــوك أرصــدة دائنــة .
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3 . أصول ثابتة 

أراضى
مباني وإنشاءات 
ومرافق وطرق

اآلت ومعدات وعدد 
وأدوات

اإلجماليأثاث ومعدات مكاتبوسائل نقل وانتقال

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
التكلفة 

398.503484.541.0441.311.327.13838.556.82062.071.6321.896.895.137في 1 يناير 2013
المحول من مشروعات 

تحت التنفيذ
-15.524.64652.539.5342.368.14917.332.81187.765.140

976.697--976.697--اضافات 
)438.911(-)438.911(---استبعادات

في 31 ديسمبر 
2013

398.503500.065.6901.364.843.36940.486.05879.404.4431.985.198.063

مجمع اإلهالك 
)1.388.306.019()47.370.553()34.420.201()949.842.716()356.672.549(-في 1 يناير 2013

)102.062.894()6.223.227()1.393.821()78.405.112()16.040.734(-إهالك العام
438.911438.911استبعادات

في 31 ديسمبر 
2013

-)372.713.283()1.028.247.828()35.375.111()53.593.780()1.489.930.002(

صافى القيمة الدفترية 
فى 31 ديسمبر 

2013
398.503127.352.407336.595.5415.110.94725.810.663495.268.061

صافى القيمة الدفترية 

فى 31 ديسمبر 
2012

398.503127.868.495361.484.4224.136.61914.701.079508.589.118

أواًل:

جنيه مصري
184.809متحصالت أصول ثابتة مباعة

438.911تكلفة أصول ثابتة مباعة
)438.911(مجمع إهالك أصول ثابتة مباعة

-القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة
184.809أرباح بيع أصول ثابتة 

ثانيًا:

* تتضمن األصول الثابتة أصول مهلكة دفترياً بالكامل ومازالت مستخدمة. تكلفة اقتناء تلك األصول على النحو التالي :

التكلفةاألصل
178.314.370مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

527.829.243آالت ومعدات وعدد وأدوات
31.141.620وسائل نقل وانتقال

38.024.304أثاث ومعدات مكاتب
775.309.537اإلجمالى

* ال توجد قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتة المدرجة أعاله مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة.
* ال توجد أصول ثابتة معطلة مؤقتاً ، كما أن القيمة العادلة لألصول الثابتة ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية لهذه األصول.
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4. مشروعات تحت التنفيذ

الرصيد في 31 ديسمبر 2013المحول لالصول الثابتة خالل العاماإلضافات خالل العامالرصيد في 1 يناير 2013
جنيه مصريجنية مصرىجنيه مصريجنيه مصري

153.517.080151.369.907)87.765.140(217.121.847

5. استثمارات

أ( إستثمارات فى شركات تابعة 

نسبة المساهمة 
%

القيمة االسمية 
للسهم

2013/12/31
تكلفة اإلستثمارات

2012/12/31
جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

شركات تابعة
99.53652.832.496.9522.832.496.952شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

66.1251.287.617.9921.287.617.992شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
5115.29270.415.816270.415.816شركة الهالل لالسمنت – الكويت )ش.م.ك(

5210081.432.85981.432.859الشركة العالمية إلنتاج الخراسانة الجاهزة )ش.م.م(*
53.301022.438.10822.438.108شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 
90100225.000225.000شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(

90100225.000225.000شركة اكسيم إيجيبت )ش.م.م(

شركات تابعة من خالل استثمارات غير مباشرة**
96.321003.500.0003.500.000شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء 
52101111)ديكوم( )ش.م.م(

4.498.351.7384.498.351.738

49.661003.621.1003.621.100شركة السويس للجير)ش.م.م(
-)1.688.102(خسائر استثمارات محققه

1.932.9983.621.100
4.500.284.7364.501.972.838

* تــم دمــج كل مــن شــركة انتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة بنســبة 52%( و الشــركة العالميــة النتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( 
)شــركة تابعــة بنســبة 52%( لتكويــن شــركة يونيفرســال النتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( وتبلــغ نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت 52 % فــي الشــركة 

الجديــدة.
وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 26 فبراير 2012 تعديل المادة )2( من النظام األساسى بتعديل اسم الشركة الى: العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة.

**باإلضافــة الــي مســاهمة الشــركة فــي الشــركات التابعــة ، تمتلــك الشــركة مســاهمات غيــر مباشــرة مــن خــالل شــركاتها التابعــة تؤهلهــا لتكــون شــركات تابعــة لــذا فقــد تــم ادراجهــا 
ضمــن بنــد االســتثمارات طويلــة االجــل فــي شــركات تابعــة وتتمثــل المســاهمات غيــر المباشــرة فــي االتــي:

- مســاهمة شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة ) مــن خــالل شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة 
بنســبة 66.12%( فــي شــركة الســويس للجيــر )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة%49.66.

- مســاهمة شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة )مــن خــالل شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 98,69% و شــركة 
أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 66.12%(  فــي شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة %96.32.

- مســاهمة شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة »مــن خــالل الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة ) شــركة مســاهمة مصريــة ( - شــركة تابعــة 
بنســبة 52% فــي الشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء )ديكــوم( )ش.م.م( بنســبة %52«.

- مســاهمة شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة ) مــن خــالل شــركة التنميــة للصناعــات )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 98.28%و 
شــركة أكســيم إيجيبــت )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 98.28% و شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 96.32%( فــي 

شــركة الســويس لالســتيراد والتصديــر )ش,م,م( بنســبة %97.88.
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ب( استثمار فى شركة شقيقة

نسبة المساهمة %
القيمة االسمية 

للسهم
2013/12/312012/12/31

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى
451028,334,25728,334,257شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش,م,م(

28,334,25728,334,257

ج( استثمارات متاحة للبيع

نسبة المساهمة
القيمة االسمية 

للسهم
2013/12/312012/12/31

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
شركة الفارج لألسمنت – مصر )ش.م.م(

– مقيدة بالبورصة )سوق غير نشطة(

)الشركة المصرية لألسمنت سابقاً(

0.13710001,113,0001,113,000

2.748.4052.626.680صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
3.861.4053.739.680

د( مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى

نسبة المساهمة
القيمة االسمية 

للسهم
2013/12/312012/12/31

جنيه مصرىجنيه مصريجنيه مصرى%
99.93.64186.791186.791شركة سويس بوسفور

1100600.000500.000شركة ايطالجن مصر للطاقة )ش.م.م(
-110050.000شركة ايطالجن خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(

836.791686.791

6 . قرض الي شركات تابعة

بتاريخ 20 أكتوبر 2006 وافق مجلس ادارة شركة السويس لالسمنت على منح الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( )شركة 
تابعة( والشركات التابعة لها قرض بمبلغ 300 مليون جنية مصرى بفائدة سنوية تبلغ 10.54%  ، وقد بلغ رصيد القرض في 31 ديسمبر 2013 بمبلغ 23 

مليون جنيه مصرى للشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة و 23 مليون جنيه مصرى للشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم(.

7. مخزون – بالصافي

2013/12/312012/12/31 
 جنيه مصريجنيه مصري

7.153.6285.003.030خامات
161.483.188182.175.745قطع غيار ومهمات

10.842.6062.462.209وقود
2.516.4013.231.974مستلزمات تعبئة

36.985.89774.796.973إنتاج غير تام
31.423.58814.552.629إنتاج تام

2.255.8741.393.863اعتمادات مستنديه
252.661.182283.616.423

يخصم:
)55.130.993()57.161.139(انخفاض قيمة مخزون )قطع غيار( راكد *

)1.019.957()89.088(انخفاض قيمة مخزون )مهمات - أكياس( راكد *
)57.250.227()56.150.950(
195.410.955227.465.473

* بلغت قيمة التخفيض التى تم على المخزون وتم ادارجة كمصروفات ضمن تكلفة المبيعات مبلغ 1.099.277 جنية
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8. العمالء - بالصافي

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

502.908687.284عمالء
يخصم:

)337.295()337.295(االضمحالل في قيمة أرصدة العمالء
165.613349.989

9 . مستحق من أطراف ذات عالقة

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

1.406.863851.637الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
5.467.223-شركة اسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(

6.242.364-شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
49.135-شركة اكسيم إيجيبت )ش.م.م(

-159.970شركة ايطالجن خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(
-202شركة السويس للجير )ش.م.م( 

19.177-شركة السويس لالستيراد و التصدير)ش.م.م(
366366شركة تكنوجرا فيل )ش.م.م(

782.5331.226.167الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(
2.349.93413.856.069

10. مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - بالصافي

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

ً 4.927.4299.055.204مصروفات مدفوعة مقدما
12.537.12112.598.520دفعات مقدمة للموردين

35.324.49033.232.313تأمينات لدى الغير
100.000-مدينو بيع اصول ثابتة

7.574.2948.934.010مصلحة الضرائب
5.868.7623.467.597ضرائب مستردة

7.429.3307.370.877أرصدة مدينة اخرى
73.661.42674.758.521

7.304.6311.459.177فوائد دائنة مستحقة 
)2.134.622()1.940.870(يخصم: االضمحالل فى قيمة األرصدة المدينة األخرى 

79.025.18774.083.076

11. نقدية بالبنوك

2013/12/312012/12/31
جنيه مصرىجنيه مصرى

أ - الجنيه المصري :
25.103.26248.822.632حسابات جارية

467.016.672125.591.847اذون خزانة وودائع )تستحق خالل ثالثة شهور(
ب - عمالت أجنبية :   

802.203864.305حسابات جارية
565.686.500546.806.069ودائع ألجل ) تستحق خالل ثالثة شهور(

1.058.608.637722.084.853
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12. مخصصات 

الرصيد في 1 يناير 
مخصصات انتفى المستخدم خالل العامالمكون خالل العام2013

الغرض منها
الرصيد في 31 
ديسمبر 2013

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
73.850.000-)4.268.716(65.550.00012.568.716مطالبات ضريبية محتملة

11.869.173)3.960.222()209.068(13.838.4652.199.998 منازعات قضائية
--)2.309.581(-2.309.581 تعويضات معاش مبكر
58.011.374--54.486.3443.525.030 مطالبات دعم التدريب

136.184.39018.293.744)6.787.365()3.960.222(143.730.547

13. مستحق الى اطراف ذات عالقة

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

11.474.05617.197.971شركة سيمون فرنسيه )مساهم رئيسي(
1.170.0831.657.589شركة ايتال شيمنتى

-5.996.103شركة اسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
-2.634.980شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

9.250.9228.516.741شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
2.893.0201.901.472شركة السويس للنقل و التجارة )ش.م.م(

 33.419.16429.273.773

14. مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

29.540.66827.368.422مصروفات مستحقة
64.473.00062.035.155عمالء - دفعات مقدمه

2.107.4821.378.857مصلحة الضرائب – ضرائب كسب عمل
7.196.2511.296.453مصلحة الضرائب – خصم منبع

3.762.28710.800.874مصلحة الضرائب –  ضرائب مبيعات   
5.445.1683.595.077تأمين للغير   

932.751841.092تأمينات اجتماعية وتأمين صحي
34.570.67250.630.208أرصدة دائنة أخرى

148.028.279157.946.138

15. رأس المال واالحتياطيات

15/أ. رأس المال 

حــدد رأس مــال الشــركة المرخــص بــه بمبلــغ مليــار جنيــه مصــري وبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع 640 مليــون جنيــه مصــري موزعــا 
علــى 64000000 ســهم قيمــة كل ســهم 10 جنيــه مصــري

وبتاريــخ 30 يونيــو 2005 صــدر قــرار الســيد الدكتــور / وزيــر االســتثمار بالموافقــة علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة التــي 
انعقــدت بتاريــخ 17 ابريــل 2005 بغــرض الموافقــة علــى تجزئــة كل ســهم مــن أســهم الشــركة إلــى ســهمين ليصبــح عــدد أســهم رأس المــال 

المصــدر والمدفــوع 128000000 ســهم بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري للســهم، 

وبتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة زيــادة رأس المــال المرخــص بــه ليصبــح بمبلــغ مليــار وثالثمائــة 
مليــون جنيــه مصــرى وزيــادة رأس المــال المصــدر والمدفــوع ليصبــح 909.282.535 جنيــه مصــري مــوزع علــى 181856507 ســهم 

بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري.

ــه  ــون جني ــى 3600 ملي ــه إل ــادة رأس مــال الشــركة المســموح ب ــى زي ــة عل ــر عادي ــة الغي ــة العمومي ــت الجمعي ــي 25 مــارس 2013، وافق ف
مصــري.



www.suezcement.com.egاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة - 31 ديسمبر 2013

ــة
ـيــ

ـال
لم

م ا
ائـ

قـو
ال

45

15/ب. االحتياطيات

 2013/9/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

454.641.267454.641.267احتياطي قانوني
2.013.865.9032.013.865.903احتياطي خاص – عالوة اصدار

185.853.347185.853.347احتياطي خاص
11.805.11110.907.410احتياطي رأسمالي 

2.211.524.3612.210.626.660إجمالى اإلحتياطيات األخرى
2.666.165.6282.665.267.927إجمالى اإلحتياطيات

احتياطي قانوني:
 طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجنب 5% من صافى أرباح العام لتكوين إحتياطى قانوني حتى يبلغ هذا اإلحتياطى 50% من رأس مال الشركة 
المصدر . ويستعمل االحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقاً القتراح مجلس اإلدارة وقد بلغ االحتياطي القانوني الحد األقصى ليصل 

إلى 50% من رأس المال المدفوع.
احتياطي خاص- عالوة إصدار:

 يمثل المبلغ الناتج عن تحصيل عالوة اإلصدار عند إصدار الزيادة األخيرة في رأس المال بتاريخ 10 نوفمبر 2005 بعد استيفاء الحد 
األقصى لالحتياطي القانوني ليصل إلى 50% من رأس المال المدفوع.

احتياطي خاص: 
يتمثل االحتياطي الخاص في األرباح المحولة إلى االحتياطي الخاص طبقاً لقرار الجمعيات العامة للشركة حتى عام 2004.

احتياطي رأسمالي :
 يمثل الربح الرأسمالي الناتج عن بيع بعض األصول الثابتة المخردة بقيمة تزيد عن صافى القيمة الدفترية لهذه األصول.

16. التزامات طويلة االجل – االخرى

إلتزامات خطة مزايا التقاعد 
تقوم الشركة بسداد مبلغ للعاملين عند التقاعد وفقاً لخطة مزايا محددة و التى تحدد مبلغ التقاعد الذى يحق للموظف . ويدفع المبلغ بناءاً على 
عامل أو أكثر من بينها السن وسنوات الخدمة والمرتب. ويتم احتساب الناتج عن خطة المزايا المحددة بإجراء تقييم إكتوارى بطريقة الوحدة 

اإلضافية المقدرة بعد األخذ فى االعتبار مجموعة االفتراضات اآلتية:
2013

14.5%معدل الخصم 
9 %معدل زيادة األجور

60جدول الحياة

المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية تتمثل في التالي:

2013
جنيه مصرى

13.496.517القيمة الحالية لإلتزامات
13.496.517اإللتزامات بالميزانية

بيان حركة اإللتزامات الواردة بالميزانية

2013
جنيه مصرى

11.765.646رصيد اإللتزامات عند اإلعتراف المبدئى 
811.150تكاليف الخدمة الحالية 

1.701.613تكاليف الفائدة 
)1.575.000(المزايا المدفوعة 

793.108الخسائر االكتوارية على االلتزامات 
13.496.517رصيد اإللتزامات   أخر العام
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التكلفة الواردة في قائمة الدخل

2013
جنيه مصري

11.765.646التكلفة عند اإلعتراف األولى
811.150تكلفة الخدمة المستحقة

1.701.613تكلفة الفائدة
793.108الخسائر االكتوارية المعترف بها في السنة

17. التزامات ضريبية مؤجلة

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

)40.655.201()41.425.079(اهالك األصول الثابتة
35.726.36432.314.314المخصصات

)8.340.887()5.698.715(صافي الضريبة المؤجلة المثبتة  )كإلتزام( 

18. تسوية السعر الفعلي لضريبة الدخل

2013/12/31
جنيه مصري

723.364.440صافى األرباح قبل ضرائب الدخل

يضاف :
20.323.889مخصصات 

13.496.517مخصص مزايا التقاعد
1.663.005مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

1.173.502تبرعات
102.062.894اإلهالك المحاسبى

3.000.000نادى العاملين
751.669مصروفات سنوات سابقة

284.540غرامات وتعويضات
40.416مرتب رئيس مجلس اإلدارة شركة الهالل

1.688.102االنخفاض فى قيمة االستثمارات
يخصم:

)104.953.085(اإلهالك الضريبى
)2.518.649(المستخدم من المخصصات

)5.084.843(مخصصات انتفى الغرض منها
)184.809(أرباح رأسمالية

)260.450(تبرعات
)2.359.091(أرباح مكافأة  مجلس اإلدارة فى السويس األكياس واسمنت طرة

)362.354.633(توزيعات شركات تابعة
390.133.414وعاء االرباح الخاضع للضريبة

 %25 X 390.133.414 )%25( 97.533.354ضريبة الدخل بسعر الضريبة المطبقة
97.533.354ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي                   13.5 %                     

%25 X 723.364.440 )%25( 180.841.110ضريبة الدخل بسعر الضريبة المطبقة
180.841.110ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة المطبق 
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19. المصروفات العمومية واإلدارية

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

10.430.93010.039.269أتعاب المساعدة الفنية )ايضاح 26-أ(
18.392.80217.623.243مرتبات

-13.369.904خطة مزايا التقاعد
5.624.0177.236.823النادى الرياضى وخدمات إجتماعية

5.063.6855.347.502مصروفات نقل وإنتقاالت
1.481.92319.459.958مصروفات عمومية وإدارية أخرى 

54.363.26159.706.795

20 . إيرادات أخرى

2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

8.949.8166.501.962أتعاب إدارة الشركات التابعة
49.703.38649.811.955تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة *

10.053.5259.290.433إيرادات أخرى
68.706.72765.604.350

* يتمثل هذا المبلغ في قيمة مستحقات مصلحة الضرائب من رسم تنمية الطفلة والتي تم إثباتها كالتزام لصالح مصلحة الضرائب عن الفترة من 1 يناير 2013 وحتى
31 ديسمبر 2013 تم ردها ضمن حساب اإليرادات األخرى بقائمة الدخل وذلك وفقاً لالجتماع الذي انعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2010 بمكتب السيد رئيس مصلحة الضرائب مع ممثلي 

شركات االسمنت العاملة في مصر .
وبموجب القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26 إبريل 2012 فقد تم تعديل رسم تنمية الطفلة عن الفترة من 5 مايو 2008 حني 30 يونيو 2010 ليصبح 9 جنيه لطن 

األسمنت . 
وقد حصلت الشركة خالل العام علي تسوية نهائية من مصلحة الضرائب وبناءاً عليها فإن القيمة المستحقة من مصلحة الضرائب وحتي الفترة المنتهية في 31 يوليو 2012 قد بلغت 

81.603.296 جنيه مصري والتي سيتم استهالكها من رسوم تنمية الطفلة المستقبلية .

21. توزيعات ارباح

2013/12/312012/12/31
جنيه مصرىجنيه مصرى

244.076.754214.973.999شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
94.585.986132.420.380شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(

2.158.0003.120.000الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
16.196.41616.574.331شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 

552.328488.482شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( 
1.725.150686.590شركة الفارج لألسمنت – مصر )ش.م.م( 

1.800.0005.400.000شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(
13.045.85511.600.741شركة الهالل لالسمنت

-1.260.000شركة اكسيم ايجيبت )ش.م.م(
375.400.489385.264.523

22. اإللتزامات المحتملة

- يوجد تسهيالت ائتمانية حصلت عليها الشركة من عدة بنوك مختلفة يبلغ حدها االئتماني 670  مليون جنيه مصري ولم يتم استخدامها خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

- بلغت خطابات الضمان الصادرة بنـاء على طلب الشركـة كما يلي : 

اسم البنك 
الغطاء النقديالمعادلالمبلغ بعملة اإلصدار

 جنيه مصريبالجنيه مصري
10.00010.00010.000البنك االهلى سوستيه جنرال

1.990.9501.990.95019.763بنـك اإلسكندرية
2.000.9502.000.95029.763
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23. الموقف الضريبي

أ( ضرائب شركات األموال
- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 2006:

تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة ، وقد تم سداد الضريبة المستحقة بناءاً علي قرار اللجنة الداخلية .

- عام 2007:
تم فحص دفاتر الشركة وتم االتفاق باللجنة الداخلية على بنود الخالف وهى فى حدود المخصص وتم سداد قيمتها .

- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:
جاري فحص مستندات الشركة خالل هذه الفترة ولم يتم اإلنتهاء منها.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2012.
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة .

ب( ضرائب المبيعات
- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 2007:

تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة، وتم تسوية موقف الشركة.
- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:    

تم االنتهاء من فحص الدفاتر عن هذه الفترة و قامت الشركة باالعتراض على نتيجة الفحص بالنسبة للمونة الحرارية ومادة االكسيم حيث أن 
الخالف منظور أمام القضاء – أما باقى البنود فقد تم تسوية موقف الشركة عنها.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2012:
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة.

ج( ضرائب كسب العمل 
- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 1998:

تم الفحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءاً علي قرار اللجنة الداخلية.
- الفترة من عام 1999 حتى عام 2009:

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين وتقديمها لمصلحة الضرائب خالل الفترة القانونية المسموحه )شهرياً( وجارى اعادة الفحص 
الضريبي عن هذه الفترة .

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2012:
تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين وتقديمها لمصلحة الضرائب خالل الفترة القانونية المسموحه )شهرياً( ولم يتم فحص الشركة عن 

هذه الفترة حتي اآلن .

د( ضريبة الدمغة 

- الفترة من بداية التأسيس وحتي عام 2005:
تم الفحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءاً علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010:
جارى الفحص الضريبي عن هذه الفترة .

- الفترة من عام 2011 حتى عام 2012:
لم يتم فحص دفاتر الشركة.

24. القيمة العادلة لألدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها

أ( األدوات المالية
تتمثل األدوات المالية للشركة في األصول وااللتزامات المالية ، وتتضمن األصول المالية ، أرصدة النقدية بالبنوك ، العمالء ، المستحق من 

أطراف ذات عالقة ، قرض الى شركة تابعة وأرصدة مدينة أخرى ، كما تتضمن االلتزامات المالية ، الموردون ، المستحق إلى أطراف ذات 
عالقة ، أرصدة دائنة أخرى . 

ويتضمن اإليضاح رقم )2( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم األدوات المالية 
وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية ال تختلف جوهريآ عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.
ب( خطر سعر العائد 

تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وااللتزامات المالية مع أسعار العوائد المرتبطة بها.
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 ج( خطر تقلبات العمالت األجنبية
يتمثل خطر العمالت األجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم 

األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية . وقد بلغ حجم األصول بالعمالت األجنبية مبلغ  588.406.094 جنية مصري .

د( القيمة العادلة لألدوات المالية
طبقا ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة الواردة باإليضاح )2( فإن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف 

اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية. 

25. نصيب السهم فى األرباح 
تحسب المبالغ األساسية لربحية السهم بقسمة صافى ربح العام المنسوب إلى حملة األسهم العادية في الشركة على المتوسط  المرجح لعدد 

األسهم القائمة خالل العام وذلك على النحو التالي: 
2013/12/312012/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

628.473.258596.445.398صافى ربح العام
يخصم:

)3.000.000()3.000.000(نصيب أعضاء مجلس اإلدارة فى توزيعات األرباح )تقديرى( *
)37.690.515()37.690.515(نصيب العاملين فى توزيعات األرباح )تقديرى(  *

587.782.743555.754.883صافى األرباح القابلة للتوزيع المنسوب الى حملة األسهم العادية
181856507181856507المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة

3.233.06نصيب السهم فى األرباح

*  تقديرى تحت اعتماد الجمعية العامة .

26. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

 أ( شركة سيمون فرنسية )مساهم رئيسي(
- بلغت قيمة أتعاب المساعدة الفنية المقدمة من شركة سيمون فرنسيه )مساهم رئيسي( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 2013 

ما يعادل 25.869 مليون جنيه مصري تمثل 1% من أجمالي إيرادات المجموعة عن مبيعات المنتجات األسمنتية بعد استبعاد المعامالت 
المتبادلة )الحد األقصى لهذه األتعاب 1% طبقا لالتفاقية( وتم تحميل قائمة الدخل بنصيب الشركة من المطالبات الواردة عن هذه األتعاب 

وقدره 10.431 مليون جنيه مصري )إيضاح 19(. 

ب( شركة ايتال شيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية( – المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت )شركة 

مساهمة مصرية(
- يتمثل المعامالت لشركة إيتال شيمنتى البالغ 8.538 مليون جنيه مصرى فى مقابل الخدمات المقدمة من شركة إيتال شيمنتى لشركة 
السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( عن التوريدات والخدمات األخرى عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 2013.

 ج( شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغت التوريـدات وخدمـات تصنيـع األكياس المقدمـة مـن شركـة السويـس لألكياس )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة( مبلغ  89.545 

مليون جنيه مصري .
- بلغ نصيب شركة السويس لألكياس من أتعاب المجموعة )مجموعة السويس لالسمنت( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 

2013 مبلغ  5.806 مليون جنيه مصري.

 د( شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغت مشتريات الكلينكر من شركة اسمنت طره )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة ( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 

2013 مبلغ  29.688 مليون جنيه مصري.
- بلغ نصيب شركة اسمنت طره )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة ( من أتعاب ) مجموعة السويس لالسمنت ( عن الفترة من 1 يناير 

2013 الى 31 ديسمبر 2013 مبلغ 30.276 مليون جنيه مصري.

 ه( شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغت مشتريات الكلينكر من شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية ( )شركة تابعة ( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 
2013 مبلغ  26.498 مليون جنيه مصري ، ومشتريات االسمنت من شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية ( )شركة تابعة ( عن 

الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 2013 مبلغ  0.814 مليون جنيه مصري .
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- بلغ نصيب شركـة اسمنت حلـوان )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة( من أتعاب )مجموعة السويس لالسمنت ( عن الفترة من 1 يناير 
2013 الى 31 ديسمبر 2013 مبلغ 49.937 مليون جنيه مصري.

- بلغت مبيعات االسمنت لشركة اسمنت حلوان )الشركة القابضة( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 2013  مبلغ  0.022 
مليون جنيه مصري .

 و( الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغت مبيعات االسمنت للشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 

31 ديسمبر 2013 مبلغ  10.497 مليون جنية مصري.

 ز( الشركة المصرية لتنمية مواد البناء -  ديكوم )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغت مبيعات االسمنت للشركة المصرية لتنمية مواد البناء -  ديكوم )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة( عن الفترة من 1 يناير 2013 

الى 31 ديسمبر 2013 مبلغ  6.951 مليون جنية مصري.

 ح( شركة السويس للنقل والتجارة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغت مبيعات االسمنت لشركة السويس للنقل والتجارة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة( عن الفترة من 1 يناير 2013 الى 31 

ديسمبر 2013 مبلغ  0.401 مليون جنية مصري.
- بلغت خدمات نقل االسمنت المقدمة من شركة السويس للنقل والتجارة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة( عن الفترة من 1 يناير 2013 

الى 31 ديسمبر 2013 مبلغ 13.663 مليون جنية مصري.

27. أحداث جارية
حدثت بعض األحداث الجوهرية في مصر والتي أثرت على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركات ألخطار مختلفة 

متضمنة ثبات اإليرادات ، نمو األعمال ، تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتقييم / اضمحالل األصول .
إن الشركة ترى أنه من الصعب تحديد مدى تأثير هذه األحداث على الشركة خالل العام.

28. أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2012 لتتمشى مع عرض القوائم المالية المستقلة لهذا العام.  

 



شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة

عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013

 وتقرير مراقبي الحسابات عليها
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تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة/ مساهمي شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

تقرير عن القوائم المالية المجمعة

راجعنــا القوائــم الماليــة المجمعــة المرفقــة لشركـــة الســويس لألســمنت )شركـــة مساهمـــة مصريـــة( والمتمثلــة فــي الميزانيــة المجمعــة فــي 31 
ديســمبر 2013 وكــذا قوائــم الدخــل والتغيــر فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، وملخــص 

للسياســات المحاســبية الهامــة وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسؤلية اإلدارة عن القوائم المالية المجمعة

هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة مســئولية إدارة الشــركة ، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة المجمعــة عرضــاً عــادالً وواضحــاً 
وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة 
داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــاً عــادالً وواضحــاً خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة ســواء ناتجــة عــن الغــش 
أو الخطــأ ، كمــا تتضمــن هــذه المســئولية اختيــار السياســات المحاســبية المالئمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات المحاســبية المالئمــة للظــروف .

مسؤلية مراقب الحسابات

ــر  ــا لمعايي ــا وفق ــت مراجعتن ــد تم ــا. وق ــا له ــي ضــوء مراجعتن ــة ف ــة المجمع ــم المالي ــذه القوائ ــى ه ــرأي عل ــداء ال ــي إب ــئوليتنا ف تنحصــر مس
المراجعــة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية. وتتطلــب هــذه المعاييــر منــا االلتــزام بمتطلبــات الســلوك المهنــي وتخطيــط وأداء 

المراجعــة للحصــول علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة المجمعــة خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة . 

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة المجمعــة . وتعتمــد 
ــة  ــم المالي ــي القوائ ــر ف ــام والمؤث ــف اله ــم مخاطــر التحري ــك تقيي ــب ويشــمل ذل ــي للمراق ــم  المهن ــى الحك ــا عل ــم اختياره ــي ت اإلجــراءات الت
ــام  ــة بقي المجمعــة ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصل
المنشــأة بإعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة والعــرض العــادل والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف ولكــن ليــس 
ــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية  ــة المراجعــة أيضــا تقيي ــي المنشــأة. وتشــمل عملي ــة ف ــة الداخلي ــاءة الرقاب ــى كف ــداء رأى عل بغــرض إب

ــة المجمعــة. ــم المالي ــه القوائ ــذي قدمــت ب والتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي أعــدت بمعرفــة اإلدارة وكــذا ســالمة العــرض ال

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا إلبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

الرأي 

 ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المجمعــة تعبــر بعدالــة ووضــوح ، فــى جميــع جوانبهــا الهامــة ، عــن المركــز المالــي المجمــع لشــركة الســويس 
لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 31 ديســمبر 2013 ، وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة عــن الســنة المنتهيــة 

فــي ذلــك التاريــخ وذلــك طبقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة ذات العالقــة .

القاهرة في: 11 مارس 2014

مراقبا الحسابات

عماد حافظ راغب نبيل أكرم إسطنبولى    
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية    زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية   

زميل جمعية الضرائب المصرية زميل جمعية الضرائب المصرية    
س . م . م )3678( س . م . م )5947(     

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )42(  سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )71(     

)EY( المتضامنون للمحاسبة و المراجعة       
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الميزانية المجمعة في 31 ديسمبر 2013

20132012إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

أصول غير متداولة
3,522,931,2543,577,674,773)4(أصول ثابتة 

536,277,334376,075,663)5(مشروعات تحت التنفيذ
2,740,344,0852,615,836,513الشهرة

28,329,46829,021,780)6أ(إستثمار فى شركة شقيقة
3,881,9663,760,241)6ب(إستثمارات متاحة للبيع

8,429,2798,429,279)6ج(إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
1,486,79543,194,289)6د(مسدد تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى

6.841.680.1816,653,992,538إجمالى أصول غير متداولة
أصول متداولة

843,881,414804,355,247)7(مخزون 
203,778,327268,078,270)8(عمالء وأوراق قبض 

264,952,613334,430,440)9(مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 
1,816,643,5301,622,317,094)10(نقدية بالصندوق و لدى البنوك

3.129.255.8843,029,181,051إجمالى أصول متداولة
إلتزامات متداولة

3.075,192267,178بنوك دائنة
482,721,583482,121,531)12(مخصصات

51,725,12537,275,309)15(الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل 
597,635,770542,420,224موردون

49,349,326252,069,143ضرائب دخل مستحقة
-215,108,298ضرائب الدخل المستحقه عن الفترة 

347,785,828369,365,726)11(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1,747,401,1221,683,519,111إجمالى إلتزامات متداولة

1,381,854,7621,345,661,940رأس المال العامل
8,223,534,9437,999,654,478إجمالى االستثمار

يتم تمويله على النحو التالى
حقوق الملكية

909,282,535909,282,535)13 أ(رأس المال المصدر والمدفوع
2,666,165,6282,665,267,927)13ب(إحتياطيات

2,748,4052,626,680)6ب(صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
35,164,03623,333,438مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

3,121,204,4272,957,762,677أرباح مرحلة
538,280,899524,400,192أرباح  العام

7.272.845.9307,082,673,449إجمالى حقوق الملكية
657.349.693673,010,065)14(حقوق األقلية

إلتزامات غير متداولة
57,955,73956,754,837)15(قروض متوسطة األجل

16.019.0916,169,508)16(إلتزامات أخرى طويلة األجل
-32.272.622)17(إلتزامات خطة مزايا التقاعد

187.091.868181,046,619)23(إلتزامات ضريبية مؤجلة
293,339,320243,970,964إجمالي إلتزامات غير متداولة

8,223,534,9437,999,654,478إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الميزانية المجمعةمراقبا الحسابات
نبيل أكرم اسطنبولى       

على إحسان  كوتشوك نجاح خضر أبوزيدعماد حافظ راغب   
عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهاوغلو

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )30( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  المجمعة.
- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.
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قائمة الدخل المجمعة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013

20132012إيضاح
جنيه مصريجنيه مصري

5,049,317,9444,596,985,679مبيعات
)3,745,066,771()4,115,103,938(تكلفة مبيعات

934,214,006851,918,908مجمل األرباح

)298,030,935()335,130,905()18(مصروفات عمومية وإدارية 
)65,005,714()51,257,961()12(مخصصات

17,980,8744,116,088)12(مخصصات انتفى الغرض منها
)7,566,418()5,760,609(اإلنخفاض في قيمة العمالء وأوراق القبض 

 )829,558( )52,952(اإلنخفاض في قيمة المصروفات المدفوعة مقدمآ و األرصدة المدينة األخرى
-342,010رد اإلنخفاض في قيمة  المصروفات المدفوعة مقدمآ واألرصدة المدينة األخرى

)421,232()448,451(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال اعضاء مجلس االدارة
2,631,6033,936,272)6أ(إيراد إستثمار فى شركة شقيقة

2,855,628443,720إيرادات إستثمارات متاحة للبيع
154,319,486267,299,446)19(إيرادات أخرى 
719,692,729755,860,577أرباح التشغيل

)5,544,482()12,757,545()20(مصروفات تمويلية
55,279,29639,598,150فوائد دائنة

3,101,743)70,258()4() خسائر ( أرباح بيع أصول ثابتة
84,044,23848,744,733فروق تقييم عملة

-)45,523(خسائر بيع استثمارات
)30,151,442()18,960,865()21(مصروفات أخرى 

)22,414,324()13,840,464(خسائر بيع مخزون راكد
813,341,608789,194,955األرباح قبل ضرائب الدخل 

12,075,248)6,045,249()23(ضرائب الدخل المؤجلة
)209,752,209()215,108,298()22(ضرائب الدخل المقدرة 

592,188,061591,517,994أرباح العام قبل حقوق األقلية
)67,117,802()53,907,162(حقوق األقلية
538,280,899524,400,192أرباح العام

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الميزانية المجمعة
عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان كوتشوك اوغلونجاح خضر أبوزيد

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )30( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  المجمعة.
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قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013

20132012إيضاح
جنيه مصري جنيه مصري 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
813,341,608789,194,955األرباح قبل ضرائب الدخل 

يتم تسويته بـ:
379,343,608348,584,670)4(إهالك أصول ثابتة

5,760,6097,566,418)8(إنخفاض قيمة العمالء وأوراق القبض 
52.952829.558)9(إنخفاض قيمىة  المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى

-)342.010()9(رد اإلنخفاض في قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى
5,807,944)26,431,558()7(رد اإلنخفاض فى قيمة المخزون 

51,257,96165,005,714)12(مخصصات
)4,116,088()17,980,874()12(مخصصات أنتفى الغرض منها

-35.197.622)17(إلتزامات مكونة مقابل خطة مزايا التقاعد
)3,936,272()2,631,603()6أ(ايراد استثمار في شركة شقيقة

12,757,5455,544,482مصروفات تمويلية
)39,598,150()55,279,296(فوائد دائنة 

)3,101,743(70,258)4(خسائر )أرباح( بيع أصول ثابتة
)48,744,733()84,044,238(فروق تقييم عملة

1,111,072,5841,123,036,755أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل
187,607,505)13,094,609()7(التغير في المخزون

التغير في العمالء و أوراق القبض والمصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة 
 )100,853,851(128,206,219 )8 ، 9(المدينة األخرى

33,635,64863,768,092التغير في الموردون والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 
1,259,819,8421,273,558,501النقدية المتولدة من التشغيل
)5,544,482()12,757,545(مصروفات تمويلية مدفوعة

)213,946,424()202,719,817(ضرائب دخل مدفوعة
)3,829,415()2,566,149(فروق ضريبية مدفوعة
)54,861,507()32,677,035()12(مخصصات مستخدمة
-)2.925.000()17(مزايا التقاعد المدفوعة

1,006,174,296995,376,673صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

)6,153,985()50,206,748()4(مدفوعات لشراء أصول ثابتة
100,0001,400,000)9(متحصالت من مدينى بيع أصول ثابتة

1,163,46811,180,644)4(متحصالت بيع أصول ثابتة
)239,946,755()380,810,609()5(مدفوعات مقابل المشروعات تحت التنفيذ 

-)124.507.572(التغير فى قيمة الشهرة
-(48,623,049()4(تسويات على شركة هالل لألسمنت ) الزيادة فى قيمة األصول الثابتة(

3,323,9157,401,756)6أ(متحصالت من إستثمار فى شركة شقيقة
)100,000(41.707.494)6د(التغير في مسدد  تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة وشركات أخرى

55,279,29639,598,150فوائد دائنة محصلة
)186,620,190()502,573,805(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)15,856,259(25.500.301)15 ، 16(التغير فى القروض متوسطة األجل وااللتزامات األخرى طويلة األجل

)580,562,814()357,421,779(توزيعات أرباح مدفوعة
2,808,014267,178بنوك دائنة
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)108,474,813()86,418,774(توزيعات االرباح المدفوعة لحقوق لألقلية
16,851,24018,062,032)14(التغير في حقوق األقلية 

تسويات على األرباح المرحلة – حصة األغلبية في تخفيض رأس مال أسمنت 
)368,378()72,813(حلوان

)686,933,054()398,753,811(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
104,846,680121,823,429صافى الزيادة )النقص( في النقدية وما في حكمها – خالل العام

84,044,23848,744,733فروق تقييم عملة
)3,831,724()6,395,080(فروق ترجمة أسعار الصرف المتعلقة باألصول الثابتة 

11,830,5987,710,669التغير فى مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف
1,622,317,0941.447.869.987النقدية وما في حكمها – أول العام

1,816,643,5301,622,317,094النقدية وما في حكمها – أخر العام
- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )30( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة 31  ديسمبر 2013

1. نبذة عن الشركة

نبذة عن شركات مجموعة السويس لألسمنت 

شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(
تأسســت شــركة الســويس لألســمنت  )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 1977 طبقــا ألحــكام القانــون 43 لســنة 1974 الــذي ألغــى وحــل محلــه 
القانــون 230 لســنة 1989 والمســتبدل بقانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار 8 لســنة 1997 ، تــم تســجيل الشــركة بالســجل التجــاري فــي 11 

ابريــل 1979 برقــم 181134.

 تســتحوذ مجموعــة إيتــال ســيمنتي )مــن خــالل شــركة ســيمون فرنســيه( وتحالــف مــن مســتثمرين أخريــن علــى 80.8% مــن رأس مــال الشــركة 
إعتبــاراً مــن 24 مــارس 2005.

ويتمثــل غــرض الشــركة فــي إنتــاج األســمنت بمختلــف أنواعــه وغيــره مــن المنتجــات المتفرعــة مــن صناعــة االســمنت والمرتبطــة بهــا وإنتــاج 
ــاء األخــرى ومســتلزمات التشــييد واالتجــار فيهــا وإســتغالل المناجــم والمحاجــر فيمــا عــدا الرمــل و الزلــط ، ويجــوز للشــركة أن  مــواد البن
تكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق 
غرضهــا فــي مصــر أو فــي الخــارج كمــا يجــوز لهــا أن تندمــج فــي الهيئــات الســالفة أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا وذلــك بموافقــة الهيئــة العامــة 

لإســتثمار والمناطــق الحــرة.

تــم إعتمــاد القوائــم الماليــة المجمعــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2013 فــي  وذلــك فــي 11 مــارس 2014 طبقــاً 
لقــرار مجلــس اإلدارة المنعقــد فــى ذلــك التاريــخ.

وفيمــا يلــي نبــذة عــن شــركات مجموعــة الســويس لألســمنت ونســب المســاهمة المباشــرة وغيــر المباشــرة لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة 
مســاهمة مصريــة( فــي الشــركات التابعــة لهــا وذلــك علــى النحــو التالــي:

شركة السويس لألسمنت والشركات التابعة لها

20132012
66,12%66,12%شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(

56,31%56,31%شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
99,54%99,54%شركة حلوان لألسمنت )ش.م.م(

52%52%الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
51%51%مجموعة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م( - شركة تابعة لشركة ريدي مكس بيتون – ايجبت 
52%52%)ش.م.م( بنسبة %99.99 

96,36%96,36%شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( – شركة تابعة لشركة حلوان لألسمنت )ش.م.م( بنسبة %55
49,66%49,66%شركة السويس للجير)ش.م.م(

98,28%98,28%شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(
98,28%98,28%شركة أكسيم إيجيبت )ش.م.م( 

97,89%97,90%شركة السويس لإستيراد و التصدير )ش.م.م(

شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(
 تأسســت شــركة  أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي23 يونيــة 1927 وتــم تغييــر الشــكل القانونــي للشــركة مــن 

القطــاع العــام الــى قطــاع األعمــال طبقــا للقانــون 203 لســنة 1991.

وبتاريــخ 26 ينايــر 2000 تــم بيــع حصــة الشــركة القابضــة للتعديــن والحراريــات فــي رأس مــال الشــركة حتــى وصلــت نســبة األســهم المباعــة 
ــك  ــى نســبة 66.12% ، وبذل ــة( عل ــا شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري ــت منه ــي أســهم الشــركة حصل 81.4% مــن إجمال
خرجــت الشــركة مــن نطــاق تطبيــق أحــكام قانــون قطــاع األعمــال 203 لســنة 1991 والئحتــه التنفيذيــة ومــن ثــم خضــوع الشــركة للقانــون 

159 لســنة 1981 واصبحــت شــركة تابعــة لشــركة الســويس لألســمنت منــذ ذلــك التاريــخ .

وبتاريخ 12 مارس 2000 قررت الجمعية العامة للشركة توفيق أوضاعها طبقاً للقانون 159 لسنة 1981والئحته التنفيذية.

ويتمثل غرض الشركة الرئيسي في صناعة جميع أنواع االسمنت و الجير و مواد البناء ومنتجاتها .

ــم معالجتهــا باعتبارهــا  ــه مصــري ، ت ــج عنهــا شــهرة قدرهــا 746.008.413 جني ــه مصــري نت ــار جني ــاء 1.287 ملي ــة االقتن وبلغــت تكلف
نصيــب شــركة الســويس لألســمنت فــي القيمــة العادلــة ألصــول شــركة اســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( وعلــى 
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ذلــك فأنــه يتــم إثبــات قيــم األصــول الثابتــة الخاصــة بشــركة اســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بالقوائــم الماليــة 
ــة  ــك األصــول عــن التكلف ــة لتل ــي القيمــة العادل ــادة ف ــي الزي ــب شــركة الســويس لألســمنت ف ــاً إليهــا نصي ــة مضاف ــا التاريخي المجمعــة بتكلفته
التاريخيــة كمــا يتــم إهــالك الفائــض فــي القيمــة العادلــة عــن التكلفــة التاريخيــة بأتبــاع طريقــة القســط الثابــت وفقــا للعمــر اإلفتراضــى المقــدر 

لــكل نــوع منهــا )ايضــاح 4-3( .

ــوط  ــض خط ــة لبع ــة العادل ــض القيم ــى تخفي ــة ال ــري باإلضاف ــه مص ــمبر.348,337,159 جني ــي 31 ديس ــتهالك ف ــع االس ــغ مجم ــد بل وق
ــاً  ــمبر 2013 مبلغ ــي   31 ديس ــة ف ــة العادل ــي القيم ــغ صاف ــه مصــري ليبل ــغ 21,082,486 جني ــا بمبل ــاج حالي ــن اإلنت ــة ع ــاج المتوقف اإلنت

376,588,768 جنيــه مصــري.

شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(
تأسســت شــركة الســويس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 6 ديســمبر 1988 طبقــاً ألحــكام القانــون 43 لســنة 1974 وتعديالتــه والــذي 

حــل محلــه القانــون 230 لســنة 1989 والمســتبدل بقانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار 8 لســنة 1997.

ويتمثــل غــرض الشــركة فــي إنتــاج األكيــاس المســتخدمة فــي تعبئــة األســمنت والجبــس والمــواد الغذائيــة واأللبــان والعصائــر والكيماويــات 
والمنتجــات الورقيــة األخــرى .

بلغــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي شــركة الســويس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( 51 
% اعتبــارا مــن بدايــة عــام 1999 نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 12.445 مليــون جنيــه مصــري تــم اســتهالكها علــى 5 ســنوات اعتبــارا مــن 1 

ينايــر 1999.

- قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بشــراء عــدد 10447 ســهم )20894 ســهم بعــد التجزئــة( مــن أســهم شــركة 
الســويس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( خــالل عــام 2000 بتكلفــة اســتثمار قــــدرها 1371 مليــون جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة 

قــــدرها 623.000 جنيــه مصــري تـــم اســتهالكها علــى 5 ســنوات اعتبــارا مــن عــام 2000 .

- قامــت شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بشــراء عــدد 15079 ســهم )30158 ســهم بعــد التجزئــة( خــالل 
عــام 2000 مــن أســهم شــركة الســويس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( بلــغ نصيــب الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( منهــا 
66.12% لعــدد 9970 ســهم بلغــت تكلفتهــم 1501 مليــون جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 787.000 جنيــه مصــري تــم اســتهالكها 

علــى 5 ســنوات اعتبــارا مــن عــام 2000 .

- قامــت شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بشــراء عــدد 5283 ســهم )10566 ســهم بعــد التجزئــة( مــن 
أســهم شــركة الســويس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( خــالل عــام 2001 بلــغ نصيــب الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( 
منهــا 66.12% لعــدد 3493 ســهم بلغــت تكلفتهــم 599.802 جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 337.000 جنيــه مصــري تــم اســتهالكها 

علــى 5 ســنوات اعتبــارا مــن عــام 2001 .

ــال شــركة  ــي رأس م ــر المباشــرة ف ــة( المباشــرة وغي ــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري وبذل
ــة( 56.31 % . ــاهمة مصري ــركة مس ــاس )ش ــويس لألكي الس

شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( 
تأسســت شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة أســيك لألســمنت ســابقا( وفقــاً ألحــكام القانــون 159 لســنة 1981 فــي 26 
ديســمبر 1999 تحــت أســم شــركة األهــرام لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( ، وقــد تــم قيدهــا بالســجل التجــاري تحــت رقــم )4451( ســجل 

تجــارى القاهــرة بتاريــخ 26 ديســمبر 1999.

وبموجــب قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي 14 ســبتمبر 2000 تــم تغييــر أســم الشــركة الــى شــركة أســيك لألســمنت )شــركة 
مســاهمة مصريــة( ، وبتاريــخ 29 نوفمبــر 2001 وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى اندمــاج الشــركة مــع شــركة أســمنت بروتالنــد 
بحلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( اعتبــارا مــن 1 أكتوبــر 2001 وبموجــب قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي 17 مــارس 2003 تــم 
اعتمــاد التقييــم لألصــول والخصــوم طبقــا لقــرار اللجنــة المشــكلة بواســطة الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي 25 ســبتمبر 2002 برقــم 540 
لســنة 2002 ونــص القــرار الــوزاري رقــم )1699( علــى أن تحــل شــركة أســيك لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( محــل شــركة أســمنت 

بورتالنــد بحلــوان حلــوالً قانونيــاً فيمــا لهــا مــن أصــول ومــا عليهــا مــن التزامــات.

بتــــاريخ 1 أكتوبــر 2001 وقامــت إدارتــي الشــركتين بإنهــاء كافــة اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة باالندمــاج وتــم التأشــير فــي الســجل التجــاري 
ــة( مــن الســجل  ــوان )شــركة مســاهمة مصري ــد حل ــم شــطب شــركة أســمنت بورتالن ــداع 3142 فــي30 يونيــة 2003 وت ــم إي باالندمــاج برق

التجــاري بتاريــخ 29 يونيــة 2003.

وبتاريــخ 30 مــارس 2006 صــدر قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل بعــض مــواد النظــام األساســي ومنهــا أســم الشــركة ليصبــح 
شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( بــدال مــن شــركة أســيك لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( ، وقــد تــم 

اعتمــاد قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــن مصلحــة الشــركات بتاريــخ 2 مايــو 2006 وتــم التأشــير فــي الســجل التجــاري بتاريــخ   6 
نوفمبــر 2006 بتعديــل أســم الشــركة ليصبــح شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمه مصريــه( .
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يتمثــل غــرض الشــركة الرئيســي فــي صناعــة األســمنت بكافــة أنواعــه ومــواد البنــاء ومســتخرجات المحاجــر واألصنــاف التــي لهــا عالقــة بهــا 
أو بواســطة شــركات أخــرى وكذلــك تســويقها فــي جمهوريــة مصــر العربيــة أو تصديرهــا للخــارج وتصنيــع األكيــاس الالزمــة لتعبئــة األســمنت 

ومــواد البنــاء مــن الــورق الكرافــت .

بتاريــخ 25 أغســطس 2005 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( باالســتحواذ علــى أســهم شــركة اســمنت حلــوان 
)شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة أســيك لألســمنت ســابقا( بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( منهــا %98.69 
لعــدد 116151662 ســهم ، القيمــة االســمية للســهم 10 جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 2.454.952.337 جنيــه مصــري تمثــل 
الفــرق بيــن تكلفــة االســتثمار البالغــة 3.413.255.262 جنيــه مصــري و98.69 % مــن صافــي قيمــة اصــول شــركة اســمنت حلــوان )شــركة 

مســاهمة مصريــة( )شــركة أســيك لألســمنت ســابقا( فــي تاريــخ االســتحواذ والبالغــة 958.302.925 جنيــه مصــري .

تــم إثبــات الشــهرة ضمــن األصــول طويلــة األجــل بالقوائــم الماليــة المجمعــة ويتــم اختبــار اضمحــالل الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة المجمعة 
بشــكل دوري وفــى حالــة وجــود خســارة ناتجــة مــن انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل المجمعــة.

بتاريــخ 28 اكتوبــر 2007 قامــت شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي تأســيس شــركة الســويس للنقــل والتجــارة 
)شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 55% مــن رأس المــال باالضافــة الــى مســاهمة كل مــن شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( 
و شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 35% و10% علــى التوالــي وبذلــك أصبحــت نســبة المســاهمة 
المباشــرة وغيــر المباشــرة لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي رأس مــال شــركة الســويس للنقــل والتجــارة %96.32.

خــالل عــام 2010 قامــت شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( بشــراء عــدد 921690 ســهم مــن أســهم الشــركة ) أســهم خزانــة( 
بمبلــغ 34.063.566 جنيــه مصــرى.

بتاريــخ 6 ديســمبر 2010، صــدر قــرار الجمعيــة العامــة الغيرعاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة المصــدر بعــدد 921690 ســهم    و تخفيــض 
القيمــة األســمية للســهم الــى 5 جنيــه بــدالً مــن 10 جنيــه ، وعليــه فقــد أصبــح عــدد األســهم القائمــة 116775085 ســهم.

تأسســت شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 28 اكتوبــر 2007  كشــركة مســاهمة مصريــة خاضعــة للقانــون 159 
لســنة 1981، ويتمثــل غــرض الشــركة فــي ادارة عمليــات نقــل االســمنت وتجــارة األســمنت ومــواد البنــاء وأمتــالك اســطول من الشــاحنات.

شركة انتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( – )شركة ريدى ميكس بيتون سابقًا(
ــون 159 لســنة 1981،  ــاً ألحــكام القان ــي 16 مــارس  1986 طبق ــة( ف ــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصري تأسســت شــركة انت

ــاج الخرســانة الجاهــزة. ــاء وبصفــة خاصــة انت ــاج وتصنيــع مــواد البن ويتمثــل غــرض الشــركة فــي إنت

ــانة  ــاج الخرس ــهم شــركة انت ــى أس ــتحواذ عل ــة( باالس ــاهمة مصري ــمنت )شــركة مس ــت شــركة الســويس لألس ــر 2006 قام ــخ 1 اكتوب بتاري
الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( منهــا 52% لعــدد 260000 ســهم ، 
القيمــة االســمية للســهم 10 جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 23.113.779 جنيــه مصــري تمثــل الفــرق بيــن تكلفــة االســتثمار البالغــة 
ــخ  ــي تاري ــة( ف ــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصري ــي قيمــة اصــول شــركة انت ــه مصــري و52% مــن صاف 26.277.866 جني

ــه مصــري . االســتحواذ والبالغــة 3.164.087 جني

تــم إثبــات الشــهرة ضمــن األصــول طويلــة األجــل بالقوائــم الماليــة المجمعــة ويتــم اختبــار اضمحــالل الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بشــكل 
دوري وفــى حالــة وجــود خســارة ناتجــة مــن انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل المجمعــة.

بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة المنعقــدة بتاريــخ 25 ســبتمبر 2008 تــم تعديــل أســم الشــركة الــى شــركة إنتــاج الخرســانة الجاهــزة 
)شــركة مســاهمة مصرية(.

تم دمج الشركة لتكوين شركة يونيفرسال إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م( التى تأسست بتاريخ 21 فبراير 2012.

الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية(- ) شركة ريدى مكس بيتون - ايجبت سابقا (

تأسســت الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )ش.م.م(-  ) شــركة ريــدى مكــس بيتــون - ايجبــت ســابقا( فــي 14 ابريــل 1996 طبقــاً 
ألحــكام قانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار 8 لســنة 1997.

ويتمثل غرض الشركة في إنتاج وتصنيع مواد البناء وبصفة خاصة انتاج الخرسانة الجاهزة .

بتاريــخ 1 أكتوبــر 2006 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( باالســتحواذ علــى أســهم شــركة ريــدى ميكــس بيتــون - 
ايجبــت )شــركة مســاهمة مصريــة(  بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( منهــا 52% لعــدد 

520000 ســهم ، القيمــة االســمية للســهم 10 جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 46.308.524 جنيــه مصــري تمثــل الفــرق بيــن تكلفــة 
االســتثمار البالغــة 52.554.993 جنيــه مصــري و52% مــن صافــي قيمــة اصــول شــركة ريــدى ميكــس بيتــون - ايجبــت )شــركة مســاهمة 

مصريــة( فــي تاريــخ االســتحواذ والبالغــة 6.246.469 جنيــه مصــري.
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ــاج  ــة إلنت ــى الشــركة العالمي ــل أســم الشــركة ال ــم تعدي ــخ 25 ســبتمبر 2008 ت ــدة بتاري ــة المنعق ــر عادي ــة الغي ــة العام ــرار الجمعي بموجــب ق
ــة(. ــاهمة مصري ــزة )شــركة مس ــانة الجاه الخرس

تم دمج الشركة لتكوين شركة يونيفرسال إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م( التى تأسست بتاريخ 21 فبراير 2012.

شركة يونيفرسال إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية(
ــخ 21  ــم 8 لســنة 1997. بتاري ــون رق ــاً إلحــكام قان ــة( وفق ــاج الخرســانة الجاهــزه )شــركة مســاهمة مصري تأسســت شــركة يونيفرســال إلنت

ــاج الخرســانة الجاهــزة. ــة إلنت ــاج الخرســانة الجاهــزة والشــركة العالمي ــر 2012 ، نتيجــة إندمــاج شــركتى إنت فبراي

ــاج  ــة إلنت ــح )الشــركة العالمي ــر إســم الشــركة ليصب ــدة بتاريــخ 26 فبرايــر 2012 تغيي ــة للشــركة المنعق ــر العادي ــة العامــة غي قــررت الجمعي
الخرســانة الجاهــزة(.

ويتمثل غرض الشركة في إنتاج وتصنيع مواد البناء وبصفة خاصة انتاج الخرسانة الجاهزة .

وتــم الدمــج طبقــاً لتقييــم األصــول والخصــوم للشــركة المدمجــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2009، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التغيــرات التــى طــرأت 
علــى المركــز المالــى حتــى تاريــخ تأســيس الشــركة فــى 21 فبرايــر 2012.

ــاج الخرســانة  ــة النت ــة( )شــركة تابعــة( و الشــركة العالمي ــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصري بمناســبة دمــج كل مــن شــركة إنت
ــم  ــه مصــرى ت ــغ 129,758,310 جني ــة بمبل ــة األصــول الثابت ــي قيم ــادة ف ــج زي ــة( ، نت ــة( )شــركة تابع ــزة )شــركة مســاهمة مصري الجاه
إدراجهــا ضمــن إضافــات األصــول الثابتــة وذلــك مقابــل اإلنخفــاض فــى الشــهرة بمبلــغ 68.686.548 جنيــه مصــرى واإلنخفــاض فــى حقــوق 
األقليــة بمبلــغ 61.071.762 جنيــه مصــرى، وبذلــك تصبــح شــهرة شــركة يونيفرســال إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة 

( مبلــغ وقــدره 735.755 جنيــه مصــرى.

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )شركة مساهمة مصرية(
ــة  ــي3 أغســطس 1996 كشــركة مســاهمة مصري ــة( ف ــوم« )شــركة مســاهمة مصري ــاء »ديك ــواد البن ــة م ــة لتنمي تأسســت الشــركة المصري

ــاء. ــواد البن ــع االســمنت وم ــي تصني ــل غــرض الشــركة ف ــون 95 لســنة 1992، ويتمث ــة للقان خاضع

بتاريــخ 5 يوليــه 2007 قامــت الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )ش.م.م( باالســتحواذ علــى نســبة 99.99% مــن أســهم الشــركة 
المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء »ديكــوم« )شــركة مســاهمة مصريــة( تمثــل 7364524 ســهم ، القيمــة االســمية للســهم 10 جنيــه مصــري نتــج 
عنهــا شــهرة قدرهــا 43.548.446 جنيــه مصــري تمثــل الفــرق بيــن تكلفــة االســتثمار البالغــة 63.565.568 جنيــه مصــري و %99.99 
ــة  ــتحواذ والبالغ ــخ االس ــي تاري ــة( ف ــاهمة مصري ــركة مس ــوم« )ش ــاء »ديك ــواد البن ــة م ــة لتنمي ــركة المصري ــة اصــول الش ــي قيم ــن صاف م

ــه مصــري. 20.017.122 جني

وبذلــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة فــي رأس مــال الشــركة المصريــة لتنميــة 
مــواد البنــاء »ديكــوم« )شــركة مســاهمة مصريــة( 52% وتــم إدراج نصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( مــن تلــك 

الشــهرة بنســبة 52% بمبلــغ 43.548.446 جنيــه مصــرى ضمــن حســاب الشــهرة بالقوائــم الماليــة المجمعــة.

شركة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(
تأسســت شــركة هــالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( فــي 19 ينايــر 1984 كشــركة اكتتــاب مغلــق كويتيــة ، ويتمثــل غــرض الشــركة 

األساســي فــي اســتيراد و تخزيــن و توزيــع المنتجــات اإلســمنتية.

ــى أســهم شــركة هــالل لألســمنت  ــة( باالســتحواذ عل بتاريــخ 19 ســبتمبر 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري
)شــركة مســاهمة كويتيــة( بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( منهــا 51% لعــدد 16830000 ســهم ، القيمــة 
االســمية للســهم 0.10 دينــار كويتــي نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 5.434.286 دينــار كويتــي المعــادل لمبلــغ 108.641.431 جنيــه مصــري 
تمثــل الفــرق بيــن تكلفــة االســتثمار البالغــة 13.128.213 دينــار كويتــي المعــادل لمبلــغ  262.457.272 جنيــه مصــري و 51% مــن صافــي 
قيمــة اصــول شــركة هــالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( فــي تاريــخ االســتحواذ والبالغــة 7.693.927 دينــار كويتــي المعــادل لمبلــغ 

153.815.841 جنيــه مصــري .

ــام الشــركاء القدامــى بتســوية الديــن المســتحق علــى  ــاءاً علــى عقــود شــراء شــركة هــالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( ونظــراً لقي بن
شــركة هــالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( مــع الحكومــة الكويتيــة، قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بســداد 
ــى حســاب  ــا عل ــم تحميله ــن ، وت ــن تســوية الدي ــل 51% م ــه مصــرى تمث ــغ 7.958.544 جني ــادل لمبل ــى المع ــار كويت ــغ 409.779 دين مبل

الشــهرة ،وبذلــك تصبــح شــهرة شــركة هــالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( مبلــغ وقــدره 116.599.975 جنيــه مصــرى.

باالضافــة الــى ذلــك يوجد شــهرة متعلقة بشــركة الهالل وشــركاتها التابعة بمبلــغ 5,047,444 دينار كويتى المعادل لمبلــغ 124,507,572جنيه 
مصرى ،وبذلك تصبح شــهرة شــركة هالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتية( مبلغ وقدره. 241.107.547 جنيه مصرى.
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تــم إثبــات الشــهرة ضمــن األصــول طويلــة األجــل بالقوائــم الماليــة المجمعــة ويتــم اختبــار اضمحــالل الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بشــكل 
دوري وفــى حالــة وجــود خســارة ناتجــة مــن انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل المجمعــة.

تمســك حســابات الشــركة بالدينــار الكويتــي وقــد تــم تجميــع القوائــم الماليــة لهــا بالقوائــم الماليــة المجمعــة بعــد ترجمتهــا إلــى الجنيــه المصــري 
باســتخدام إجــراءات الترجمــة المشــار إليهــا فــي إيضــاح )2( وقــد تــم إثبــات مجمــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف الناشــئة مــن الترجمــة 
ــد مســتقل ضمــن قائمــة حقــوق  ــه مصــري فــي 31 ديســمبر 2013  كبن والمرتبطــة بحقــوق الشــركة القابضــة والبالغــة 35,164,036 جني

الملكيــة المجمعــة.

وتــم إثبــات مجمــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف الناشــئة مــن الترجمــة والتــي ترتبــط بحقــوق األقليــة والبالغــة 33,785,054 جنيــه مصــري 
فــي 31 ديســمبر 2013  كجــزء مــن حقــوق األقليــة فــي الميزانيــة المجمعــة )إيضــاح 14(.

شركة السويس للجير )شركة مساهمة مصرية( 
تأسســت شــركة الســويس للجيــر 2 اكتوبــر 2007 كشــركة مســاهمة مصريــة خاضعــة للقانــون 159 لســنة 1981 ويتمثــل غــرض الشــركة 

فــى انتــاج الجيــر بكافــة انواعــه واالتجــار فيــه داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة او خارجهــا.

 بتاريــخ 2 اكتوبــر 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي رأس مــال شــركة الســويس للجيــر 
)شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 49% باالضافــة الــى مســاهمة شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 
1% وبذلــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي رأس مــال شــركة 

الســويس للجيــر )شــركة مســاهمة مصريــة( %49.66 .

شركة أكسيم للصناعات )شركة مساهمة مصرية(
ــم 159 لســنة 1981  ــون الشــركات رق ــي عــام 2007 بموجــب قان ــابقا« ف ــد س ــوب الصعي أنشــئت شــركة  أكســيم للصناعــات ش.م.م »جن

ــخ 19 أغســطس 2007. ــم 26643 بتاري ــارى تحــت رق ــم تســجيلها بالســجل التج ــه ، وت وتعديالت

والغــرض مــن هــذه الشــركة االســتثمار فــى مجــال الصناعــات بكافــة أنواعهــا واالتجــار فيهــا. إنشــاء وتشــغيل مصنــع لتصنيــع مــواد البنــاء 
عــدا الحديــد واألســمنت. واســتيراد كافــة المــواد والمنتجــات والمعــدات الالزمــة لمســاعدة الشــركة علــى تحقيــق غرضهــا. وتصنيــع وتســويق 

الكيماويــات واإلضافــات المســتخدمة فــى صناعــة مــواد البنــاء وخالطــات الخرســانة.

بتاريــخ 19 أغســطس 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي رأس مــال شــركة أكســيم للصناعــات 
)شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 90% ، باالضافــة الــى مســاهمة شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 
ــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت  ــة( بنســبة 5% وبذل ــوان )شــركة مســاهمة مصري 5% و مســاهمة شــركة أســمنت حل

)شــركة مســاهمة مصريــة( المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي رأس مــال شــركة أكســيم للصناعــات )شــركة مســاهمة مصريــة( 98.28 % .

شركة تنميه للصناعات )شركة مساهمة مصرية(
أنشــئت شــركة  تنميــة للصناعــات ش.م.م فــي عــام 2007 بموجــب قانــون الشــركات رقــم 159 لســنة 1981 وتعديالتــه وتــم تســجيلها بالســجل 

التجــارى تحــت رقــم 26644 بتاريــخ 19 أغســطس 2007.

ويتمثل غرض الشركة فى االستثمار في مجال الصناعات بكافة أنواعها واالتجار فيها و إنشاء وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء.

بتاريــخ 19 أغســطس 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي رأس مــال شــركة تنميــة للصناعــات 
)شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 90% ، باالضافــة الــى مســاهمة شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 
ــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت  ــة( بنســبة 5% وبذل ــوان )شــركة مســاهمة مصري 5% و مســاهمة شــركة أســمنت حل

)شــركة مســاهمة مصريــة( المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي رأس مــال شــركة تنميــة للصناعــات )شــركة مســاهمة مصريــة( 98,28 %.

شركة السويس لألستيراد والتصدير )شركة مساهمة مصرية(
تأسســت شــركة الســويس لألســتيراد والتصدير )شــركة مســاهمة مصرية( فى 8 يوليه 2009 وفقاً ألحكام القانون159 لســنة 1981وتعديالته، 

وتــم تســجيلها بالســجل التجــارى تحت رقــم 39989 بتاريــخ 8 يوليه 2009.

ويتمثل غرض الشركه فى استيراد وتصدير االسمنت وكافة أنواع مواد البناء.

ــاهمة  ــة للصناعــات )شــركة مس ــاهم شــركة تنمي ــبة 40 % و تس ــة( بنس ــاهمة مصري ــت للصناعــات )شــركة مس ــيم إيجيب ــاهم شــركة أكس تس
مصريــة( بنســبة 40 % و تســاهم شــركة الســويس للتجــارة و النقــل )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 20 % وبذلــك أصبحــت نســبة مســاهمة 
شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة فــي رأس مــال شــركة الســويس لإســتيراد والتصدير)شــركة مســاهمة 

ــة( 97,89 % . مصري
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2. أسس تجميع القوائم المالية
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة بتجميــع القوائــم الماليــة لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( مــع القوائــم الماليــة للشــركات 
ــك  ــات وذل ــرادات والمصروف ــة واإلي ــوق الملكي ــات و حق ــن األصــول و االلتزام ــابهة م ــود المتش ــع البن ــاً بتجمي ــة )ايضــاح 1( تفصيلي التابع
لتعــرض القوائــم الماليــة المجمعــة المعلومــات الماليــة عــن المجموعــة كمــا لــو كانــت منشــأة اقتصاديــة واحــدة و تتبــع الخطــوات التاليــة عنــد 

إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة :

- يتــم اســتبعاد القيمــة الدفتريــة الســتثمار الشــركة القابضــة فــي كل شــركة تابعــة مــع نصيــب الشــركة القابضــة فــي حقــوق الملكيــة فــي كل 
شــركة تابعــة ، ويتــم معالجــة الزيــادة فــي قيمــة اســتثمارات الشــركة القابضــة فــي شــركة تابعــة عــن نصيــب الشــركة القابضــة فــي حقــوق 
الملكيــة فــي الشــركة التابعــة كشــهرة )أصــل( ناتــج عــن االقتنــاء ، ويظهــر فــي القوائــم الماليــة المجمعــة . يتــم اختبــار اضمحــالل قيمــة الشــهرة 
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة المجمعــة بشــكل دوري وفــى حالــة وجــود خســارة ناتجــة مــن انخفــاض )Impairment( فــي قيمــة الشــهرة يتــم 

إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل المجمعــة .

ــوق  ــة مســتقلة عــن حق ــة المجمع ــم المالي ــي القوائ ــة و تعــرض ف ــة المجمع ــى أصــول الشــركات التابع ــي صاف ــة ف ــوق األقلي ــد حق ــم تحدي - يت
ــن : ــى األصــول م ــي صاف ــة ف ــوق األقلي ــون حق مســاهمي الشــركة األم و تتك

)1( مبلغ حقوق األقلية في تاريخ التجميع األصلي .

)2( نصيب األقلية في التغير في حقوق الملكية من تاريخ التجميع .

ــك   ــي ذل ــا ف ــذا معامــالت المجموعــة بم ــن شــركات المجموعــة وك ــة بي ــالت المتبادل ــل لألرصــدة الناتجــة عــن المعام ــتبعاد الكام ــم االس - يت
المبيعــات و المصروفــات و توزيعــات األربــاح. كذلــك يتــم االســتبعاد الكامــل لألربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن معامــالت المجموعــة والتــي 

ُيعتــرف بهــا ضمــن قيمــة األصــول مثــل المخــزون واألصــول الثابتــة.

- يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المتشابهة ولألحداث التي تتم في نفس الظروف.

- يتــم إدراج نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة مــن إيــرادات و مصروفــات فــي قائمــة الدخــل المجمعــة مــن تاريــخ االقتنــاء ويتــم اســتبعاد نصيــب 
األقليــة ويســتمر إدراج نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة مــن إيــرادات ومصروفــات فــي القوائــم الماليــة المجمعــة حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف 

فيــه ســيطرة الشــركة القابضــة.

- يتــم ترجمــة نتائــج األعمــال والمركــز المالــي للشــركات التابعــة التــي تكــون عملــة التعامــل بهــا ليســت هــي عملــة التعامــل للشــركة القابضــة 
ــة للشــركة  ــم المجمع ــا بالقوائ ــة للشــركة القابضــة بغــرض إدراجه ــم المالي ــة عــرض القوائ ــى عمل ــة اقتصــاد يتســم بالتضخــم ال وليســت عمل

القابضــة باســتخدام اإلجــراءات التاليــة:

أ( ترجمة األصول وااللتزامات لكل ميزانية يتم عرضها ) بما في ذلك أرقام المقارنة( بسعر اإلقفال في تاريخ الميزانية.

ب( ترجمــة بنــود اإليــرادات والمصروفــات لــكل قائمــة دخــل يتــم عرضهــا ) بمــا فــي ذلــك أرقــام المقارنــة( بأســعار الصــرف فــي تواريــخ 
حــدوث المعامــالت.

ج( إثبات جميع فروق ترجمة أسعار الصرف كبند مستقل ضمن حقوق الملكية المجمعة حتى تاريخ التصرف في صافي االستثمار.

ويتــم إثبــات فــروق ترجمــة أســعار الصــرف المتراكمــة والناشــئة مــن الترجمــة والتــي ترتبــط بحقــوق األقليــة كجــزء مــن حقــوق األقليــة فــي 
الميزانيــة المجمعــة حتــى تاريــخ التصــرف فــي صافــي االســتثمار.

ــغ المتراكــم لفــروق ترجمــة أســعار الصــرف والــذي تــم  وعنــد تصــرف الشــركة القابضــة فــي اســتثمارها فــي الشــركات التابعــة  فــإن المبل
تأجيلــه كعنصــر منفصــل فــي حقــوق الملكيــة المجمعــة والمتعلــق بترجمــة القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة مــن عملتهــا إلــى عملــة الشــركة 
األم بغــرض إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة المجمعــة للشــركة القابضــة ، يتــم االعتــراف بــه كربــح أو خســارة بالتزامــن مــع االعتــراف بالربــح 

أو الخســارة مــن جــراء عمليــة التصــرف فــي االســتثمار.

3. أهم السياسات المحاسبية المطبقة

3 .1 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة وفقــاً لفــرض االســتمرارية ومبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األصــول الماليــة المتاحــة للبيــع والتــى تــم 

قياســها بالقيمــة العادلــة.

التوافق مع معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.
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3. 2 التغييرات في السياسات المحاسبية 
السياسات المحاسبية المطبقة هذه العام هى تلك المطبقة فى العام السابق .

3 . 3 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية
تم إعداد وعرض القوائم المالية المجمعه بالجنيه المصرى وهى عملة التعامل للشركة .

يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أولياً باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة .

يتــم ترجمــة األصــول والخصــوم ذات الطبيعــة النقديــة بالعملــة األجنبيــة باســتخدام ســعر الصــرف الســائد فــى تاريــخ الميزانيــة المجمعــة ، يتــم 
إدراج جميــع الفــروق بقائمــة  الدخــل .

يتــم ترجمــة األصــول والخصــوم غيــر النقديــة والتــى يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــى تاريــخ االعتــراف 
األولــى .

يتــم ترجمــة األصــول والخصــوم غيــر النقديــة والتــى يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــى التاريــخ التــى تحــددت 
فيــه القيمــة العادلــة .

3. 4 األصول الثابتة وإهالكاتها
ــة  ــة بعــد خصــم مجمــع اإلهــالك و الخســائر المتراكمــة الضمحــالل القيمــة. وتتضمــن هــذه التكلف ــة التاريخي ــة بالتكلف تظهــر األصــول الثابت
عنــد تحققهــا والوفــاء بشــروط االعتــراف بهــا ، تكلفــة الجــزء المســتبدل مــن المبانــي والمعــدات . وبالمثــل ، عنــد إجــراء فحــص شــامل يتــم 
ــف  ــع تكالي ــراف بجمي ــم االعت ــدات كإحــالل. ويت ــي والمع ــة للمبان ــة الدفتري ــراف بالقيم ــاء بشــروط االعت ــة الوف ــي حال ــه ف ــراف بتكاليف االعت

ــد تحققهــا . ــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل عن اإلصــالح والصيان

يبــدأ إهــالك األصــل عندمــا يكــون فــي مكانــه وفــي حالتــه التــي يصبــح عليهــا قــادرا علــى التشــغيل بالطريقــة التــي حددتهــا اإلدارة ، ويتــم 
حســاب اإلهــالك بإتبــاع طريقــة القســط الثابــت طبقــا للعمــر اإلفتراضــى لألصــل علــى النحــو التالــي :

سنوات
من 6 إلى 20مبانــى و إنشاءات ومرافق وطرق

من 5 إلى 20آالت ومعدات وعدد وأدوات
5وسائل نقل وانتقال

من 5 إلى 10أثاث ومعدات مكاتب

تظهــر االصــول الثابتــة لشــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( بالتكلفــة التاريخيــة مضافــاً إليهــا 
نصيــب شــركة الســويس لألســمنت فــي الزيــادة فــي القيمــة العادلــة لتلــك األصــول عــن التكلفــة التاريخيــة ويتــم إهــالك الفائــض فــي القيمــة 

العادلــة عــن التكلفــة التاريخيــة بأتبــاع طريقــة القســط الثابــت طبقــا للعمــر اإلفتراضــى لألصــل كمــا هــو موضــح أعــاله.

يتــم اســتبعاد األصــول الثابتــة عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم توقــع الحصــول علــى أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامها أو بيعهــا 
فــي المســتقبل. يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر تنشــأ عنــد اســتبعاد األصــل فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا اســتبعاد األصــل . 

يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية لها وطرق إهالكها في نهاية كل سنة مالية .

تقــوم الشــركة بشــكل دوري فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن يكــون أصــل ثابــت قــد أضمحــل . عندمــا تزيــد 
القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن قيمتــه اإلســتردادية ، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــالل لألصــل وبالتالــي يتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه اإلســتردادية . وتثبــت 

خســارة االضمحــالل بقائمــة الدخــل .

يتــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة فقــط اذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد قيمــة االصــل االســتردادية منــذ 
اثبــات اخــر خســارة ناتجــة عــن اضمحــالل القيمــة ، وتكــون محــدودة بحيــث التتعــدى القيمــة الدفتريــة ألصــل ، )نتيجــة لــرد الخســارة الناجمــة 
ــم  ــم يت ــه أو تتعــدى القيمــة الدفتريــة التــى كان ســيتم تحديدهــا )بالصافــي بعــد االهــالك( مــا ل عــن اضمحــالل القيمــة(، القيمــة االســتردادية ل
االعتــراف بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة . ويتــم إثبــات الــرد فــي أيــة خســارة ناجمــة عــن 

اضمحــالل قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل .

3. 5 المشروعات تحت التنفيذ
ــة حتــى تصبــح جاهــزة لإســتخدام فــي  ــم إنفاقهــا بغــرض إنشــاء أو شــراء أصــول ثابت ــي ت ــغ الت ــذ فــي المبال ــل مشــروعات تحــت التنفي تتمث

ــة بعــد خصــم اإلضمحــالل . ــذ بالتكلف ــم المشــروعات تحــت التنفي ــم تقيي ــة ، ويت ــد األصــول الثابت ــذ تحــول لبن التشــغيل حينئ
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3. 6 االستثمارات

   االستثمارات في الشركات الشقيقة
يتــم إثبــات االســتثمار فــي الشــركات الشــقيقة مبدئيــاً بالتكلفــة ثــم يتــم زيــادة أو تخفيــض رصيــد االســتثمار إلثبــات نصيــب الشــركة مــن أربــاح 
أو خســائر الشــركة المســتثمر فيهــا بعــد االقتنــاء و يتــم إثبــات نصيــب الشــركة فــي أربــاح أو خســائر الشــركة المســتثمر فيهــا ضمــن قائمــة 
الدخــل المجمعــة   ويتــم خفــض رصيــد االســتثمار بقيمــة توزيعــات األربــاح التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الشــركة المســتثمر فيهــا وذلــك طبقــا 

لطريقــة حقــوق الملكيــة فــي المحاســبة عــن االســتثمارات فــي شــركات شــقيقة بالقوائــم الماليــة المجمعــة.

االستثمارات المتاحة للبيع 
ــة كقــروض و  ــاء ، وغيــر مبوب ــد االقتن ــم تصنيفهــا كأصــول متاحــة للبيــع عن االســتثمارات المتاحــة للبيــع هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة ت

ــاح أو الخســائر. ــة مــن خــالل األرب ــخ االســتحقاق أو كاســتثمارات بالقيمــة العادل ــى تاري ــظ بهــا حت ــات أو كاســتثمارات محتف مديوني

عند االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها 

بعــد االعتــراف األولــى ، يتــم قيــاس االســتثمارات المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف باألربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة مباشــرة 
ضمــن حقــوق الملكيــة وذلــك حتــى إلغــاء األصــل المالــي مــن الدفاتــر ، وعندئــذ يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســجلة فــي 
حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل؛ أو يحــدد إلجــراء عمليــة اضمحــالل القيمــة وفــى هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالخســائر المتراكمــة المســجلة 

فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل.

في حالة تعذر قياس القيمة العادلة الستثمارات في حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها ، فيتم قياس قيمة تلك االستثمارات بالتكلفة.

أ( اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــالل القيمــة، يتــم اســتبعاد الخســائر المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعــاد 
ــم  ــة الدخــل ويت ــة مــن خــالل قائم ــوق الملكي ــة اســتثمارات حق ــي قيم ــاض ف ــة الدخــل. وال يمكــن رد خســائر االنخف ــي قائم ــا ف ــراف به االعت

االعتــراف بالزيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد اضمحــالل القيمــة مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة.

ب( اســتثمارات فــي أدوات ديــن: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــالل القيمــة، يتــم اســتبعاد الخســائر المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة ويعــاد 
االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل ويســتمر اســتحقاق الفائــدة بســعر الفائــدة الفعلــي االصلــى علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة لألصــل، وفــى 
حالــة زيــادة القيمــة العادلــة فــي اســتثمارات فــي أدوات ديــن نتيجــة لوقــوع حــدث بعــد االعتــراف بخســائر اضمحــالل القيمــة فــي قائمــة الدخــل 

تــرد خســائر اضمحــالل القيمــة مــن خــالل قائمــة الدخــل.

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
االســتثمارات  المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة لهــا مبلــغ ســداد محــدد أو قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق 

محــدد و لــدى أدارة الشــركة النيــة و القــدرة علــى االحتفــاظ  بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها.

ــة المصروفــات المباشــرة  ــة متضمن ــم قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق بالقيمــة العادل ــى ، يت ــد االعتــراف األول عن
المتعلقــة بهــا .

بعــد االعتــراف األولــى، يتــم قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق بالتكلفــة المســتهلكة باســتخدام طريقــة ســعر العائــد 
الفعلــي مخصومــا منهــا خســائر االضمحــالل فــي القيمــة. ويتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر فــي قائمــة الدخــل عنــد اســتبعاد األصــل المالــي 

مــن الدفاتــر أو حــدوث اضمحــالل أو تغطيــة اضمحــالل فــي القيمــة و أيضــا مــن خــالل عمليــة االســتهالك.

3. 7 المخزون
يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي :

مخــزون قطــع الغيــار والمهمــات الخامــات والوقــود و مســتلزمات التعبئــة : علــى أســاس التكلفــة )بإتبــاع طريقــة المتوســط المتحــرك( أو صافــي 
القيمــة البيعيــة أيهمــا أقــل .

مخزون اإلنتاج التام : على أساس تكلفة اإلنتاج )طبقاً لقوائم التكاليف( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل .

تكلفة اإلنتاج كل من تكلفة المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غير المباشرة وال تشمل تكلفة اقتراض .

مخــزون إنتــاج غيــر تــام : علــى اســاس التكلفــة الصناعيــة )آلخــر مرحلــة تــم اإلنتهــاء منهــا طبقــاً لقوائــم التكاليــف( أو صافــي القيمــة البيعيــة 
أيهمــا أقــل .

وتتمثــل تكلفــة اإلنتــاج غيــر التــام فــى نصيــب اإلنتــاج مــن تكلفــة كل مــن المــواد المباشــرة ، العمالــة المباشــرة ونصيــب مــن التكاليــف الصناعيــة 
غيــر المباشــرة حتــى المرحلــة التــى وصــل إليهــا وال تشــمل تكلفــة اقتــراض .

ــة الالزمــة  ــة التقديري ــة لإتمــام والتكلف ــة التقديري ــع التقديــرى فــى ســياق النشــاط العــادى ناقصــاً التكلف ــة هــى ســعر البي صافــى القيمــة البيعي
إلتمــام البيــع .
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يتــم االعتــراف باالنخفــاض فــى قيمــة المخــزون إلــى صافــى القيمــة البيعيــة وجميــع خســائر المخــزون ضمــن تكلفــة المبيعــات بقائمــة الدخــل 
فــى الفتــرة التــى حــدث فيهــا االنخفــاض أو الخســارة وذلــك بنــاءا علــى دراســة فنيــة معتمــدة تراعــي جميــع االســس الفنيــة والســوقية لتقديــر 
االنخفــاض. ويتــم االعتــراف بــرد االنخفــاض فــى المخــزون الناتــج مــن االرتفــاع فــى صافــى القيمــة البيعيــة بقائمــة الدخــل كتخفيــض مــن تكلفــة 

المبيعــات فــى الفتــرة التــى حــدث فيهــا  الــرد .

3. 8 العمالء والمدينون المتنوعون
يتم إثبات العمالء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصاً خسائر اإلضمحالل .

يتــم قيــاس خســائر اإلضمحــالل بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للعمــالء والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة . ويتــم االعتــراف 
بخســائر اإلضمحــالل بقائمــة الدخــل ويتــم االعتــراف بــرد خســائر اإلضمحــالل فــى الفتــرة التــى حــدث فيهــا .

3. 9 المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام حالــى قانونــى أو حكمــى نتيجــة لحــدث ماضــى ، ويكــون معــه مــن المتوقــع 
ــة  ــم مراجع ــزام ويت ــغ االلت ــوق لمبل ــر موث ــراء تقدي ــة إج ــع إمكاني ــزام ، م ــوية االلت ــة لتس ــوارد االقتصادي ــاً للم ــاً خارج ــك تدفق ــب ذل أن يتطل
المخصصــات فــى تاريــخ كل ميزانيــة وتحديدهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــى . وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــد جوهريــاً فيجــب أن 

يكــون المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو القيمــة الحاليــة لإنفــاق المتوقــع المطلــوب لتســوية االلتــزام .

فى حالة استخدام الخصم ، تم االعتراف بالزيادة فى المخصص نتيجة مرور الزمن بقائمة الدخل ضمن التكاليف التمويلية .

3. 10 احتياطي قانوني
طبقــاً للنظــام األساســى للشــركة، يجنــب 5% مــن صافــى أربــاح العــام لتكويــن إحتياطــى قانونــى حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــى 50% مــن رأس 

مــال الشــركة المصــدر . ويســتعمل اإلحتياطــي بنــاء علــى قــرار مــن الجمعيــة العامــة وفقــاً إلقتــراح مجلــس اإلدارة .

3. 11 اإلقتراض
يتــم اإلعتــراف باالقتــراض مبدئيــاً بالقيــم التــى تــم اســتالمها ويتــم تبويــب المبالــغ التــى تســتحق خــالل عــام ضمــن اإللتزامــات المتداولــة ، مــا 
لــم يكــن لــدى الشــركة الحــق فــى تأجيــل ســداد رصيــد القــروض لمــدة تزيــد عــن عــام بعــد تاريــخ الميزانيــة ، فيتــم عــرض رصيــد القــرض 

ضمــن اإللتزامــات طويلــة األجــل .

يتــم قيــاس القــروض واإلقتــراض بفوائــد بعــد اإلعتــراف المبدئــي علــى أســاس التكلفــة المســتهلكة بطريقــة ســعر الفائــدة الفعــال . تــدرج أربــاح 
وخســائر إســتبعاد اإللتزامــات فــي قائمــة الدخــل باإلضافــة مــن خــالل عمليــة اإلســتهالك بطريقــة ســعر الفائــدة الفعــال .

يتــم إحتســاب التكلفــة المســتهلكة مــع األخــذ فــي اإلعتبــار أي خصــم أو عــالوة عنــد الشــراء وأتعــاب أو تكاليــف تكــون جــزءاً مــن ســعر الفائــدة 
الفعــال . يــدرج إســتهالك ســعر الفائــدة الفعــال ضمــن تكاليــف التمويــل فــي قائمــة الدخــل .

3. 12 مزايا العاملين

مزايا نهاية الخدمة

نظام المزايا المحدد
تعطــى الشــركة مزايــا نهايــة الخدمــة لموظفــى الشــركة ويحســب الحــق فــى الحصــول علــى هــذه المزايــا بنــاء علــى آخــر مرتــب وطــول فتــرة 

الخدمــة للموظفيــن ، ويتــم إثبــات اســتحقاق التكلفــة المتوقعــة لتلــك المزايــا خــالل فتــرة التوظيــف .

يتــم إثبــات مزايــا نهايــة الخدمــة المتوقعــة خــالل فتــرة خدمــة الموظفيــن باســتخدام القيمــة الحاليــة األكتواريــة للمدفوعــات المســتقبلية الالزمــة 
لتســوية االلتــزام الناتــج عــن خدمــات الموظفيــن فــى الفتــرة الحاليــة والفتــرات الماضيــة.

3. 13 ضرائب الدخل
يتم حساب ضريبة الدخل وفقاً لقانون الضرائب المصري .

ضرائب الدخل الجارية
يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارية والفترات السابقة وفقاً للمبلغ المتوقع إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائب .

ضرائب الدخل المؤجلة
ويتــم اإلعتــراف بضريبــة الدخــل المؤجلــة بإتبــاع طريقــة اإللتزامــات علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيمــة المعتــرف بهــا لألصــل أو اإللتــزام 
لإغــراض الضريبيــة )األســاس الضريبــي( وقيمتهــا المدرجــة بالميزانيــة )األســاس المحاســبي( وذلــك بإســتخدام ســعر الضريبــة  المطبــق.
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ــاح  ــض األرب ــذا األصــل لتخفي ــاع به ــة اإلنتف ــوي بإمكاني ــال ق ــاك إحتم ــون هن ــا يك ــة كأصــل عندم ــة الدخــل المؤجل ــراف بضريب ــم اإلعت ويت
ــتقبلية . ــة مس ــه منفع ــق من ــن يتحق ــذي ل ــة الجــزء ال ــض األصــل بقيم ــم تخفي ــتقبلية ، ويت ــة المس الضريبي

يتــم إدراج الضريبــة الجاريــة والمؤجلــة كإيــراد أو مصــروف فــي قائمــة الدخــل للفتــرة ، فيمــا عــدا الضريبــة التــي تنتــج مــن معاملــة أو حــدث 
فــي نفــس الفتــرة أو فتــرة أخــرى مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة .

3. 14 االعتراف باإليراد
يتــم االعتــراف باإليــراد إلــى المــدى الــذى تتوفــر فيــه درجــة كافيــة مــن التأكــد بــأن المنافــع االقتصاديــة المرتبطــة بالمعاملــة ســوف تتدفــق 
للشــركة ويمكــن قيــاس قيمــة اإليــراد بشــكل موثــوق بــه. يتــم قيــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق بالصافــى بعــد خصــم 

أى خصــم تجــارى أو خصــم كميــة أو ضرائــب مبيعــات أو رســوم.

فيما يلى االعتبارات الخاصة التى يجب أن تتحقق قبل االعتراف باإليراد :

• بيع البضائع

يتــم االعتــراف باإليــراد الناتــج عــن بيــع البضائــع عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل المخاطــر والعوائــد األساســية لملكيــة الســلع إلــى المشــترى 
ويحــدث هــذا عــادة عنــد تســليم البضائــع.

•إيرادات الفوائد

يتم االعتراف بإيراد الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلى ، ويدرج إيراد الفوائد بقائمة الدخل ضمن إيرادات تمويلية .

• توزيعات األرباح

يتم االعتراف بها حين يكون لحاملى األسهم الحق فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات .

• إيراد اإليجار

تتم المحاسبة عن إيراد اإليجار التشغيلى باستخدام القسط الثابت على عمر عقد اإليجار .

3. 15 المصروفات
يتــم االعتــراف بجميــع المصروفــات شــاملة مصروفــات التشــغيل ، المصروفــات اإلداريــة والعموميــة والمصروفــات األخــرى مــع إدراجهــا 

بقائمــة الدخــل فــى الفتــرة الماليــة التــى تحققــت فيهــا تلــك المصاريــف .

3. 16  تكلفة اإلقتراض
ــة لتجهيــزه  ــذى يتطلــب فتــرة زمنيــة طويل ــاج األصــل المؤهــل وال ــاء أو إنشــاء أو إنت ــم رســملة تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة باقتن يت
لإســتخدام فــى األغــراض المحــددة لــه أو لبيعــه كجــزء مــن تكلفــة األصــل . يتــم تحميــل تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصــروف فــى الفتــرة 

التــى تحققــت فيهــا . تتمثــل تكاليــف االقتــراض فىالفوائــد والتكاليــف األخــرى التــى تنفقهــا الشــركة القتــراض األمــوال .

3. 17 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثــل األطــراف ذات العالقــة فــي كل مــن الشــركات الشــقيقة وكبــار المســاهمين والديريــن واإلدارة العليــا للشــركة ، وتمثــل أيضــا الشــركات 
ــم اعتمــاد الشــروط والسياســات  ــة ، ويت ــك األطــراف ذات العالق ــل تل ــر مــن قب ــوذ مؤث المســيطر عليهــا أو خاضعــة لســيطرة مشــتركة أو نف

التســعيرية للمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 

3. 18 التقديرات المحاسبية
ــول ،  ــم األص ــى قي ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــل تقدي ــام اإلدارة بعم ــة قي ــبة المصري ــر المحاس ــاً لمعايي ــة وفق ــم المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل

ــرات . ــك التقدي ــن تل ــة ع ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ــذا وق ــة ، ه ــنوات المالي ــالل الس ــات خ ــرادات والمصروف ــات ، اإلي االلتزام

3. 19 إضمحالل قيمة األصول 

اضمحالل قيمة األصول المالية 
تقــوم الشــركة بشــكل دوري فــي تاريــخ كل ميزانيــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن يكــون أصــل مالــي أو مجموعــة مــن 
االصــول الماليــة قــد أضمحــل . ويعتبــر أصــل مالــي أو مجموعــة مــن االصــول الماليــة قــد أضمحــل إذا ، وإذا فقــط كان هنــاك دليــل موضوعــي 
علــى اضمحــالل القيمــة نتــج عــن حــدوث حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف االولــي باألصــل واثــر علــى التدفقــات النقديــة المقــدرة ألصــل مالــي 

أو مجموعــة مــن االصــول الماليــة والتــى يمكــن تقديرهــا بشــكل يعتمــد عليــه .
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اضمحالل قيمة األصول غير المالية 
تقــوم الشــركة بشــكل دوري فــي تاريــخ كل ميزانيــة ، تقــوم الشــركة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن يكــون أصــل قــد أضمحــل . عندمــا 
تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل أو وحــدة مولــدة للنقــد عــن قيمتــه اإلســتردادية ، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــالل لألصــل وبالتالــي يتــم تخفيضــه إلــى 

قيمتــه اإلســتردادية . وتثبــت خســارة االضمحــالل بقائمــة الدخــل .

ــد قيمــة األصــل االســتردادية  ــرات المســتخدمة لتحدي ــي التقدي ــر ف ــاك تغيي ــط إذا كان هن ــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة فق يت
منــذ إثبــات أخــر خســارة ناتجــة عــن اضمحــالل القيمــة ، وتكــون محــدودة بحيــث ال تتعــدى القيمــة الدفتريــة ألصــل ، نتيجــة لــرد الخســارة 
الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة، القيمــة االســتردادية لــه أو تتعــدى القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا )بالصافــي بعــد اإلهــالك( مــا لــم 
يتــم االعتــراف بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــالل القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة . ويتــم إثبــات الــرد فــي أيــة خســارة ناجمــة 

عــن اضمحــالل قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل.

3. 20 قائمة التدفقات النقدية 
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة .

3. 21 النقدية وما في حكمها
بغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ، فــإن النقديــة ومــا فــي حكمهــا تشــمل النقديــة بالصنــدوق ، الحســابات الجاريــة بالبنــوك والودائــع ألجــل 

التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر وتخصــم البنــوك أرصــدة دائنــة.
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4. أصول ثابتة - )يتبع(

أواًل :

جنيه مصري
1,163,468متحصالت بيع أصول ثابتة مباعة

12,333,742تكلفة أصول ثابتة مباعة
)11,100,016(مجمع إهالك أصول ثابتة مباعة

1,233,726القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة
)70,258(أرباح بيع أصول ثابتة 

ثانيًا: تتضمن األصول الثابتة في 31 ديسمبر 2013 أصول مهلكة دفترياً بالكامل ومازالت صالحة لإستخدام على النحو التالي :

التكلفةاألصـــل
جنيه مصري

243,139,149مباني وانشاءات ومرافق وطرق
1,265,310,116آالت ومعدات وعدد وأدوات

86,523,119وسائل نقل وانتقال
68,156,808أثاث ومعدات مكاتب

1,663,129,192االجمالي

ثالثــًا : تبلــغ مســاحة األراضــى وضــع اليــد وغيــر المدرجــة ضمــن أصــول شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( 
عــدد 153 فــدان و4 قيــراط و18 ســهم والواقعــة بحلــوان والمنيــا .

رابعــًا : يتضمــن بنــد االراضــي ، اراضــي حصلــت عليهــا شــركة اســمنت بورتالنــد طــرة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( كحــق 
إنتفــاع بــدون قيمــة ويوجــد نــزاع قضائــي علــى هــذه األراضــي.

خامســا: ال توجــد أصــول ثابتــة معطلــة مؤقتــاً كمــا أن القيمــة العادلــة لألصــول الثابتــة ال تختلــف اختالفــاً جوهريــاً عــن القيمــة الدفتريــة لهــذه 
األصــول 

تتضمــن األضافــات خــالل الفتــرة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2013 والبالغــة 270,815,686  جنيــة مصرى مبلــغ 220,608,938  سادسا: 
جنيــة مصــرى يمثــل األصــول المحولــة مــن حســاب مشــروعات تحــت التنفيــذ )أيضــاح 5(.
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5. مشروعات تحت التنفيذ

الرصيد في 31 ديسمبر 2013المحول لألصول الثابتة خالل العام )أيضاح 4(اإلضافات خالل العامالرصيد في 1 يناير 2013
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

376,075,663380,810,609)220,608,938(536,277,334

6. إستثمارات

أ( استثمار فى شركة شقيقة

20132012القيمة االسمية للسهمنسبة
جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىالمساهمة %

4510شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م( *
29,021,78032,487,264رصيد االستثمار -  اول العام

يضاف:
2,631,6033,936,272نصيب الشركة من أرباح العام

يخصم:
)7,401,756()3,323,915(توزيعات أرباح

28,329,46829,021,780رصيد االستثمار - اخر العام

* يتــم إثبــات اإلســتثمار فــى الشــركات الشــقيقة بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة ، و قــد بلغــت تكلفــة اإلســتثمار فــى شــركة تكنوجرافيــل للمحاجــر – مصــر )ش.م.م( مبلــغ 
28,334,257 جنيــه مصــرى .

ب( استثمارات متاحة للبيع

20132012القيمة االسمية للسهمنسبة المساهمة
جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%

استثمارات مالية متاحة للبيع - مقيمة بالقيمة العادلة
شركة الفارج لألسمنت )ش.م.م( – مقيدة بالبورصة   

0.13710001,113,0001,113,000)سوق غير نشطة( 

2,748,4052,626,680صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
3,861,4053,739,680

استثمارات مالية متاحة للبيع - مقيمة بالتكلفة
شركة الحديد والصلب المصرية )ش.م.م( –  مقيدة 

20,50020,500بالبورصة

6161شركة التور انفستمنت - غير مقيدة بالبورصة
20,56120,561

3,881,9663,760,241

ج( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

20132012
جنيه مصرىجنيه مصرى

807,715807,715سندات 5% - ايداع البنك األهلى لألستثمار
2,453,6202,453,620سندات 5% - ايداع البنك المركزى المصرى

5,167,9445,167,944سندات 3.5% - ايداع البنك المركزى المصرى
8,429,2798,429,279
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د( مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى

اجمالي مساهمة 
20132012القيمة االسمية للسهمشركات المجموعة

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
1003.64186,795186,794شركة سويس بوسفور سيمنت سناي في تي

177,500-71100شركة حلوان لالكياس )ش.م.م(
21001,200,0001,000,000شركة إيطالجين مصر للطاقة )ش.م.م(

-2100100,000شركة إيطالجين خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(
41,829,995-5199822شركة محلية للخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة كويتية(

1,486,79543.194.289

7. مخزون

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

105,709,61893,987,359خامات
572,261,504588,674,973وقود وقطع غيار ومهمات

20,092,96821,529,068مستلزمات تعبئة
207,077,455231,002,778إنتاج غير تام

111,122,27275,395,871إنتاج تام
12,611,8715,191,030اعتمادات مستنديه

1,028,875,6881,015,781,079
يخصم:

)211,425,832()184,994,274(االنخفاض فى قيمة مخزون قطع غيار راكد
843,881,414804,355,247

8. عمالء وأوراق قبض

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

281,940,636340,479,970العمالء
10,243,68110,243,681أوراق القبض

292,184,317350,723,651
يخصم :

)82,645,381()88,405,990(اإلنخفاض  في قيمة العمالء وأوراق القبض 
203,778,327268,078,270
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9. مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

26,329,18724,465,616مدينون متنوعون – مصلحة الضرائب
147,161,900129,532,062تأمينات لدى الغير

19,287,88519,533,481مصروفات مدفوعة مقدماً
10,379,4949,449,627إيرادات مستحقة

8,928,7659,021,041شيكات تحت التحصيل
34,657,52332,052,010دفعات مقدمة للموردين
236,160494,338غطاء خطابات ضمان

79,650,700-شركات تأمين
25,243,31537,692,239األرصدة المدينة األخرى *

272,224,229341,891,114
3,106,3243,206,324مدينو بيع أصول ثابتة

275,330,553345,097,438
يخصم :

)10,666,998()10,377,940(االضمحالل  في قيمة األرصدة المدينة األخرى 
264,952,613334,430,440

* تتضمــن االرصــدة المدينــة االخــرى مبلــغ 402,617 جنيــه مصــري والمتمثــل فــي أرصــدة النقديــة فــي بنكــي القاهــرة والبنــك االهلــى المصــري تخــص شــركة حلــوان 
لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( والمحجــوز عليهمــا مــن هيئــة التأميــن االجتماعــي طبقــا لقــرار المحكمــة االبتدائيــة رقــم 542 بتاريــخ 3 اغســطس 2008.

10. نقدية بالصندوق و لدى البنوك

20132012
جنيه مصرىجنيه مصرى

أ - عملة محلية:
1,205,448736,510خزينة

161,550,649142,314,458حسابات جارية 
706,622,654305,352,966ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خالل ثالثة أشهر(

ب - عملة أجنبية :
20,798,04918,275,147حسابات جارية 

926,466,7301,155,638,013ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خالل ثالثة أشهر(
1,816,643,5301,622,317,094

11. مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

31,147,52753,137,628مساهمين– أرصدة دائنة
146,357,478165,662,710عمالء مدفوعة مقدماً

19,768,39012,431,949تأمينات للغير
1,129,3371,384,017مرتبات مستحقة

74,404,48865,661,391مصروفات مستحقة 
74,978,60871,088,031أرصدة دائنة أخرى

347,785,828369,365,726
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12. مخصصات

الرصيد في 1 يناير 
المستخدم خالل العامالمكون خالل العام2013

مخصصات انتفى 
الغرض منها خالل 

العام

الرصيد في 31 
ديسمبر 2013

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
203,189,317)146,038()6,620,739(173,885,00036,071,094مطالبات ضريبية محتملة

48,175,870-)1,292,380(-49,468,250تأهيل مواقع 
40,138,148)17,834,836()15,094,348(66,603,9136,463,419منازعات قضائية

140,218,248--131,494,8008,723,448مطالبات دعم التدريب 
--)9,669,568(-9,669,568تعويضات معاش مبكر

مطالبات شركة جاز مصر – 
51,000,000---51,000,000مصنع اسمنت طره

482,121,53151,257,961)32,677,035()17,980,874(482,721,583

13. رأس المال واالحتياطيات

13/أ. رأس المال 
حــدد رأس مــال الشــركة المرخــص بــه بمبلــغ مليــار جنيــه مصــري وبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع 640 مليــون جنيــه مصــري موزعــا 
ــتثمار  ــر االس ــور / وزي ــيد الدكت ــرار الس ــو 2005 صــدر ق ــخ 30 يوني ــه مصــري وبتاري ــهم 10 جني ــة كل س ــهم قيم ــى 64000000 س عل
بالموافقــة علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة التــي انعقــدت بتاريــخ 17 ابريــل 2005 بغــرض الموافقــة علــى تجزئــة كل ســهم 
مــن أســهم الشــركة إلــى ســهمين ليصبــح عــدد أســهم رأس المــال المصــدر والمدفــوع 128000000 ســهم بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري 
للســهم، وبتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة زيــادة رأس المــال المرخــص بــه ليصبــح بمبلــغ مليــار 
وثالثمائــة مليــون جنيــه مصــرى وزيــادة رأس المــال المصــدر والمدفــوع ليصبــح 909.282.535 جنيــه مصــري موزع علــى 181856507 
ســهم بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري وبتاريــخ 25 مــارس 2013 قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة زيــادة رأس المــال المرخــص 

بــه ليصبــح بمبلــغ ثالثــة مليــارات وســتمائة مليــون جنيــه مصــرى.

13/ب. االحتياطيات

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

454,641,267454,641,267احتياطي قانوني
2,013,865,9032,013,865,903احتياطي خاص – عالوة اصدار

185,853,347185,853,347احتياطي خاص 
11,805,11110,907,410احتياطي راسمالى

2,211,524,3612,210,626,660اجمالى احتياطيات اخرى
2,666,165,6282,665.267.927

- احتياطى قانوني :
طبقــاً للنظــام األساســى للشــركة، يجنــب 5% مــن صافــى أربــاح العــام لتكويــن إحتياطــى قانونــى حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــى 50% مــن رأس مــال الشــركة المصــدر . ويســتعمل 

اإلحتياطــي بنــاء علــى قــرار مــن الجمعيــة العامــة وفقــاً إلقتــراح مجلــس اإلدارة وقــد بلــغ االحتياطــي القانونــي الحــد االقصــى ليصــل إلــى 50% مــن رأس المــال المدفــوع .

- احتياطي خاص – عالوة إصدار: 
يتمثــل االحتياطــي الخــاص – عــالوة إصــدار فــي المبلــغ الناتــج عــن تحصيــل عــالوة اإلصــدار عنــد إصــدار الزيــادة األخيــرة فــي رأس المــال بتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 بعــد 

اســتيفاء الحــد األقصــى لالحتياطــي القانونــي ليصــل إلــى 50% مــن رأس المــال المدفــوع .

- احتياطي خاص : 

يتمثل االحتياطي الخاص في األرباح المحولة إلى االحتياطي الخاص طبقاً لقرار الجمعيات العامة للشركة حتى عام 2004 .

- احتياطي رأسمالي : 
يتمثل االحتياطي الرأسمالي في الربح الرأسمالي الناتج عن بيع بعض األصول الثابتة المخردة بقيمة تزيد عن صافى القيمة الدفترية لهذه األصول .
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14. حقوق األقلية

اوال: التغير في حقوق االقلية

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

673,010,065635,233,282رصيد أول العام

53,907,16267,117,802حصة األقلية في صافى أرباح العام

-22,603,376حصة االقلية فى حقوق ملكية مجموعة الهالل لألسمنت

33,785,05422,418,402فروق ترجمة اسعار الصرف عن العام

56,715,392)39.537.190(تسويات على االرباح المرحلة

)108,474,813()86,418,774(توزيعات االرباح

657.349.693673,010,065رصيد أخر العام

ثانيا: رصيد حقوق األقلية في الشركات التابعة

20132012نسبة المساهمة
جنيه مصريجنيه مصري%

33,88256,566,988288,878,467شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(

43,6948,040,59451,041,793شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

0,488,787,8409,063,865شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

48122,294,715114,957,339شركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

49174,219,287157,447,066مجموعة الهالل لألسمنت )ش.م.ك( 

33,785,05422,418,402مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف 

4811.053.79726,406,742الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(

3,65586,676524,428شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(

1,7210,3894,516شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(

1.7213,60430,851شركة أكسيم للصناعات )ش.م.م(

2,114,93722,996شركة السويس لإستيراد والتصدير)ش.م.م(

50,341,985,8122,213,600شركة السويس للجير)ش.م.م(

657.349.693673,010,065
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15. قروض متوسطة األجل

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

القروض متوسطة األجل
شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )شركة مساهمة مصرية(

54,086,47880,025,080البنك األهلى المصرى
شركة أسمنت حلوان )ش. م. م(

7,914,67214,005,066البنك األهلى المصرى 
شركة هالل لالسمنت ) ش . م . ك (

-47,679,714قروض من بنوك محلية بالدينار الكويتى
109,680,86494,030,146إجمالي القروض متوسطة االجل

الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل
شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )شركة مساهمة مصرية(

)30,485,745()33,282,650(البنك األهلى المصرى
شركة أسمنت حلوان )ش. م. م(

)6,789,564()3,518,668(البنك األهلى المصرى 
شركة هالل لالسمنت ) ش . م . ك (

-)14,923,807(قروض من بنوك محلية بالدينار الكويتى
)37,275,309()51,725,125(إجمالي الجزء المتداول من القروض متوسطة االجل

57,955,73956,754,837

1/15. شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(

قرض البنك االهلى المصرى
فى ديســمبر عــام 2009 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط االجــل بيــن شــركة أســمنت بورتالنــد طــره ش.م.م. )شــركة تابعــة(  والبنــك االهلــى 
المصــرى بمبلــغ 15 مليــون دوالر أمريكــى او مــا يعادلــه بالجنيــة المصــرى بفتــرة ســماح قدرهــا ثالثــون شــهرا. القــرض ممــول مــن بعــض 
الجهــات الدوليــة تحــت حزمــة المســاعدات الخاصــة بمكافحــة التلــوث الصناعــى »المرحلــة الثانيــة«. وتقــوم الشــركة باســتخدام هــذا القــرض 
فــي فتــح اعتمــادات مســتندية للمورديــن بــدون غطــاء نقــدي أو فــي صــورة تحويــالت نقديــة مباشــرة بموجــب فواتيــر أو مســتخلصات معتمــدة 

مــن المورديــن.

ويتــم احتســاب الفوائــد علــى القــرض علــى اســاس 1.5% فــوق متوســط ســعرى االقــراض واالقتــراض للبنــك المركــزى بحــد أدنــى %11.5 
للجنيــة المصــرى و 2% فــوق ســعر الليبــور ســتة أشــهر بالنســبة للــدوالر. ويتــم ســداد القــرض علــى 10 أقســاط ربــع ســنوية تبــدأ فــى ســبتمبر 

2012 وتنتهــى فــى ديســمبر 2014 وقــد قامــت الشــركة بســداد كافــة االقســاط المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى تاريخــه .

ــدره  ــغ و ق ــه مبل ــداول من ــزء المت ــل الج ــرى و يمث ــه مص ــغ 54.086.478  جني ــمبر 2013 مبل ــى 31 ديس ــرض ف ــد الق ــغ رصي ــد بل وق
33.282.650 جنيــه مصــرى.

2/15. شركة أسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية(

أ( قرض البنك األهلى المصرى
فــى مــارس عــام 2010 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط األجــل بيــن شــركة أســمنت حلــوان ش.م.م. )شــركة تابعــة(  والبنــك االهلــى المصــري 
بمبلــغ 14.28 مليــون جنيــة مصــري بفتــرة ســماح عــام واحــد. القــرض ممــول مــن بعــض الجهــات الدوليــة تحــت حزمــة المســاعدات الخاصــة 
بمكافحــة التلــوث الصناعــي »المرحلــة الثانيــة«. وتقــوم الشــركة باســتخدام هــذا القــرض فــي فتــح اعتمــادات مســتنديه للمورديــن بــدون غطــاء 

نقــدي أو فــي صــورة تحويــالت نقديــة مباشــرة بموجــب فواتيــر أو مســتخلصات معتمــدة مــن المورديــن.

ويتــم احتســاب الفوائــد علــى القــرض علــى أســاس 1.5% فــوق متوســط ســعري اإلقــراض واالقتــراض للبنــك المركــزي بحــد أدنــى %11.5. 
ويتــم ســداد القــرض علــى 12 قســط ربــع ســنوي تبــدأ فــى يونيــو 2011وتنتهــى فــى مــارس 2014 وقــد قامــت الشــركة بســداد كافــة اإلقســاط 

المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى تاريخــه .

ب( قرض البنك األهلى المصرى
فــى يونيــو عــام 2011 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط األجــل بيــن شــركة أســمنت حلــوان ش.م.م. )شــركة تابعــة(  والبنــك االهلــى المصــري 
بمبلــغ 12.39 مليــون جنيــة مصــري بفتــرة ســماح عامــان. القــرض ممــول مــن بعــض الجهــات الدوليــة تحــت حزمــة المســاعدات الخاصــة 
بمكافحــة التلــوث الصناعــي »المرحلــة الثانيــة«. وتقــوم الشــركة باســتخدام هــذا القــرض فــي فتــح اعتمــادات مســتنديه للمورديــن بــدون غطــاء 

نقــدي أو فــي صــورة تحويــالت نقديــة مباشــرة بموجــب فواتيــر أو مســتخلصات معتمــدة مــن المورديــن.
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ويتــم احتســاب الفوائــد علــى القــرض علــى أســاس 1.5% فــوق متوســط ســعري اإلقــراض واالقتــراض للبنــك المركــزي بحــد أدنــى %10.5. 
ــة اإلقســاط  ــد قامــت الشــركة بســداد كاف ــو 2014 وق ــى ماي ــو 2013 وتنتهــي ف ــى يوني ــدأ ف ــى 12 قســط شــهري تب ــم ســداد القــرض عل ويت

المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى تاريخــه.

وقــد بلــغ رصيــد القــرض فــى 31 ديســمبر 2013 مبلــغ 7.914.672 جنيــه مصــرى و يمثــل الجــزء المتــداول منــه مبلغ و قــدره 3.518.668 
ــه مصرى. جني

3/15. شركة هالل لالسمنت ) ش . م . ك (
تتمثــل فــى قــروض طويلــة األجــل غيــر المضمونــة مــن بنــوك محليــة بالدينــار الكويتــي. و ســعر الفائــدة فــي حــدود مــن 4.5% إلــى 5% ســنويا 

)2012مــن 4.5% إلــى %5(. 

وقــد بلــغ رصيــد القــرض فــى 31 ديســمبر 2013 مبلــغ 47.679.714 جنيــه مصــرى و يمثــل الجــزء المتــداول منــه مبلــغ و قــدره 
مصــرى. جنيــه   14.923.807

16. إلتزامات اخرى طويلة األجل

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

التزامات اخرى طويلة االجل
1,174,1951,515,726دائنو شراء أراضي–  طويل االجل

961,049-ضرائب مبيعات خطوط إنتاج
14.844.8963.692.733مزايا عاملين طويلة االجل – شركة الهالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(

16.019.0916,169,508اجمالى إلتزامات اخرى طويلة االجل

17. إلتزامات خطة مزايا التقاعد
تقوم الشركة بسداد مبلغ للعاملين عند التقاعد وفقاً لخطة مزايا محددة و التى تحدد مبلغ التقاعد الذى يحق للموظف . ويدفع المبلغ بناءاً على 
عامل أو أكثر من بينها السن وسنوات الخدمة والمرتب. ويتم احتساب الناتج عن خطة المزايا المحددة بإجراء تقييم إكتوارى بطريقة الوحدة 

اإلضافية المقدرة بعد األخذ فى االعتبار مجموعة االفتراضات اآلتية:
2013

14.5%معدل الخصم 
9 %معدل زيادة األجور

60جدول الحياة

المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية تتمثل في التالي

2013
جنيه مصرى

32,272,622القيمة الحالية لإلتزامات
32,272,622اإللتزامات بالميزانية

بيان حركة اإللتزامات الواردة بالميزانية

2013
جنيه مصرى

27,336,987رصيد اإللتزامات عند اإلعتراف المبدئى 
1,753,973تكاليف الخدمة الحالية 

4,057,608تكاليف الفائدة 
)2,925,000(المزايا المدفوعة 

2,049,054الخسائر االكتوارية على االلتزامات 
32,272,622رصيد اإللتزامات   أخر العام
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التكلفة الواردة في قائمة الدخل

2013
جنيه مصري

27,336,987التكلفة عند اإلعتراف األولى
1,753,973تكلفة الخدمة المستحقة

4,057,608تكلفة الفائدة
2,049,054الخسائر االكتوارية المعترف بها في السنة

تم إدراج مصروف خطة مزايا التقاعد المكون خالل العام في قائمة الدخل على النحو التالى:
2013

جنيه مصري
31.140.014مصروفات عمومية و إدارية

4,057,608مصروفات تمويلية
35.197.622

18. مصروفات عمومية وإدارية

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

81,673,43974,414,402أتعاب المساعدة الفنية
107,473,65781,771,274مرتبات

5,624,0177,236,823النادى الرياضى وخدمات إجتماعية
-31,140,014خطة مزايا التقاعد

17,835,51416,358,770تأمينات
91,384,264118,249,666مصروفات عمومية وإدارية أخرى

335.130.905298,030,935

19. ايرادات أخرى

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

115,651,877127,608,510تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة *
2,034,0245,838,239ايرادات بيع خردة

79,650,700-تعويضات
36,633,58554,201,997ايرادات متنوعة

154,319,486267,299,446

* يتمثــل هــذا المبلــغ فــى قيمــة مســتحقات مصلحــة الضرائــب مــن رســم تنميــة الطفلــة والتــى تــم اثباتهــا كالتــزام لصالــح مصلحــة الضرائــب عــن الفتــرة مــن  1 ينايــر 2013 
وحتــى 31 ديســمبر 2013 تــم ردهــا ضمــن حســاب اإليــرادات األخــرى بقائمــة الدخــل وذلــك وفقــاً لألجتمــاع الــذي انعقــد بتاريــخ 28 ديســمبر 2010 بمكتــب الســيد رئيــس 

مصلحــة الضرائــب مــع ممثلــي شــركات االســمنت العاملــة فــي مصــر .

وبموجــب القــرار الصــادر مــن رئاســة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 26 إبريــل 2012 فقــد تــم تعديــل رســم تنميــة الطفلــه عــن الفتــرة مــن 5 مايــو 2008 حتــي 30 يونيــو 2010 
ليصبــح 9 جنيــه لطــن األســمنت . 

وقــد حصلــت الشــركة خــالل العــام علــي تســوية نهائيــة مــن مصلحــة الضرائــب وبنــاءاً عليهــا فــإن القيمــة المســتحقة مــن مصلحــة الضرائــب وحتــي الفتــرة المنتهيــة  فــي 31 
يوليــو 2012 قــد بلغــت 223.607.449 جنيــه مصــري والتــى يتــم اســتهالكها مــن رســوم تنميــة الطفلــه المســتقبلية .

20. مصروفات تمويلية

20132012
جنيه مصريجنيه مصري

4,409,1522,401,144فوائد مدينة
-4,057,608فائدة االتزامات خطة مزايا التقاعد

4,290,7853.143.338مصروفات تمويلية اخرى
12,757,5455,544,482
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 21. مصروفات أخرى

                      2013  2012  
  جنيه مصريجنيه مصري

12,723,51712,754,430إيجارات محاجر غير مستخدمة
6,237,34817,397,012مصروفات اخرى

18,960,86530,151,442

22. تسوية السعر الفعلى لضريبة الدخل

2013
جنيه مصري

813,341,608صافى األرباح  قبل ضرائب الدخل
يضاف :

38,748,638مخصصات 
47,117,518مخصص مزايا تقاعد العامبين

2,792,554مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة
1,943,301تبرعات

379,343,608اإلهالك المحاسبى
9,062,550أخرى

-يخصم:
)318,327,239(اإلهالك الضريبى

)50,999,919(المستخدم من المخصصات
)2,855,628(إيرادات استثمارات

)976,253(تبرعات معتمدة
)58,757,546(أخرى

860,433,192وعاء االرباح الخاضع للضريبة
 % 25 X    860,433,192  215,108,298

26,45215,108,298 %ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي 
 %25 X  813,341,608203,335,402

203,335,402ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة المطبق 

23. ضرائب الدخل المؤجلة

2013     2012    
   جنيه مصريجنيه مصري 

)318,404,047()319,678,517(اهالك األصول الثابتة
132,586,649137,357,428المخصصات

)181,046,619()187,091,868(صافى ضريبة الدخل المؤجلة المثبتة ) التزام(

24. الموقف الضريبى

أ( ضرائب شركات األموال
- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 2006:

تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة ، وقد تم سداد الضريبة المستحقة بناءاً علي قرار اللجنة الداخلية .

- عام 2007:

تم فحص دفاتر الشركة وتم االتفاق باللجنة الداخلية على بنود الخالف وهى فى حدود المخصص وتم سداد قيمتها .

- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:

جارى فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة ولم يتم االنتهاء منها .

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2012 .

تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة .
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ب( ضرائب المبيعات

- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 2007:

تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة، وتم تسوية موقف الشركة.

- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:    

تم االنتهاء من فحص الدفاتر عن هذه الفترة و قامت الشركة باالعتراض على نتيجة الفحص بالنسبة للمونة الحرارية ومادة االكسيم حيث أن 
الخالف منظور أمام القضاء – أما باقى البنود فقد تم تسوية موقف الشركة عنها.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2012:

تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة.

ج( ضرائب كسب العمل 

- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 1998:

تم الفحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءاً علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 1999 حتى عام 2009:

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين وتقديمها لمصلحة الضرائب خالل الفترة القانونية المسموحه )شهرياً( وجارى اعادة الفحص 
الضريبي عن هذه الفترة .

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2012:

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين وتقديمها لمصلحة الضرائب خالل الفترة القانونية المسموحه )شهرياً( ولم يتم فحص الشركة عن 
هذه الفترة حتي اآلن .

د( ضريبة الدمغة 

- الفترة من بداية التأسيس وحتي عام 2005:

تم الفحص الشركة ضريبياً عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءاً علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010:

جارى الفحص الضريبي عن هذه الفترة .

- الفترة من عام 20011 حتى عام 2012:

لم يتم فحص دفاتر الشركة.

25. االلتزامات المحتملة

بلغ رصيد التزامات شركات مجموعة السويس لألسمنت العرضية مبلغ 117,149,228جنيه مصري يتمثل في خطابات الضمان الصادرة 
واإلعتمادات المستندية القائمة من قبل بنوك الشركة القابضة والشركات التابعة لها في 31 ديسمبر 2013 و ذلك على النحو التالي: 

التزامات عرضية
جنيه مصري

2,000,950شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(
21,897,907شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(

12,652,803شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(
9,620,306شركة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(

70,977,262شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( 
177.149.228
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26. القيمة العادلة لألداوات المالية

تتمثــل األدوات الماليــة للشــركة فــي األصــول وااللتزامــات الماليــة ، وتتضمــن األصــول الماليــة ، أرصــدة النقديــة بالصنــدوق و لــدى البنــوك 
، العمــالء واوراق القبــض  وارصــدة مدينــة أخــرى ، كمــا تتضمــن االلتزامــات الماليــة ، البنــوك أرصــدة دائنــة ، الجــزء المتــداول والغيــر 
متــداول مــن القــروض متوســطة األجــل ، الجــزء الغيــر متــداول مــن االلتزامــات األخــرى طويلــة االجــل ، و إلتزامــات خطــة مزايــا التقاعــد 

، والمــوردون وأرصــدة دائنــة أخــرى.

ويتضمــن اإليضــاح رقــم )3( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة المجمعــة السياســات المحاســبية المتبعــة بشــأن أســس إثبــات وقيــاس أهــم 
األدوات الماليــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إيــرادات ومصروفــات .

القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية ال تختلف جوهريآ عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.

27. إدارة المخاطر 
أ( مخاطر معدل العائد 

تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وااللتزامات المالية مع أسعار العوائد المرتبطة بها .

ب( مخاطر العمالت األجنبية

يتمثــل خطــر العمــالت األجنبيــة فــي التغيــرات فــي ســعر الصــرف والــذي يؤثــر علــى المدفوعــات والمقبوضــات بالعمــالت األجنبيــة وكذلــك 
تقييــم األصــول وااللتزامــات بالعمــالت األجنبيــة , وقــد بلــغ حجــم األصــول بالعمــالت األجنبيــة مبلــغ 1,145,898,911   جنيــة مصــري  فــي 

حيــن ، بلــغ حجــم االلتزامــات بالعمــالت األجنبيــة مبلــغ  146,063,285 جنيــة مصــري .

28. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
تتمثــل المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2013 الــى 31 ديســمبر 2013 فــي المعامــالت بيــن شــركة الســويس 
لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( والشــركات التابعــة لهــا حيــث تــم االســتبعاد الكامــل بالقوائــم الماليــة المجمعــة لألرصــدة الناتجــة عــن 
المعامــالت المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة وكــذا معامــالت المجموعــة بمــا فــي ذلــك المبيعــات والمصروفــات وتوزيعــات األربــاح ، كذلــك 
ــل المخــزون  ــة األصــول مث ــن قيم ــا ضم ــرف به ــي يعت ــة والت ــالت المجموع ــن معام ــة م ــائر الناتج ــاح أو الخس ــل لألرب ــتبعاد الكام ــم االس ت

واألصــول الثابتــة.

ــض  ــة( وبع ــاهمة مصري ــركة مس ــمنت )ش ــويس لألس ــركة الس ــن ش ــالت بي ــي المعام ــة ف ــع األطــراف ذات العالق ــالت م ــل المعام ــا تتمث كم
ــة. ــركات المجموع ــاهمين بش المس

أ( مبيعات اسمنت وكلينكر ومواد تعبئة وخدمات نقل اسمنت غير متضمنة ضريبة المبيعات بين مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى31 

ديسمبر 2013 على النحو التالي:

مشتريات / تكلفة خدماتمبيعات /ايراد خدمات
جنيه مصريجنيه مصري

17,871,128164,384,451شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
57,148,732100,159,058شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(

189,555,12229.044,030شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
58,864,976-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

44,672,121-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(
-142,704,445شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

45,015,45855,170,249شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(
452,294,885452,294,885

ب( أتعاب المعونة الفنية المقدمة من شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( الى مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى31 

ديسمبر 2013  على النحو التالي:

تكلفة معونة فنيةايراد معونة فنية
جنيه مصريجنيه مصري

-86,018,242شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
30,275,856-شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(

49,936,702-شركة اسمنت حلوان )ش . م . م(
5,805,684-شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

86,018,24286,018,242
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ج( القروض وفوائدها في تعامالت مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013 على النحو التالي:

الفوائد المدينة )الدائنة(المقترضالمقرض
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

)6,058,241(-46,000,000شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
23,000,0002,981,183-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

23,000,0003,077,058-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(
46,000,00046,000,000-

د( المستثمر اإلستراتيجي )شركة سيمون فرنسيه( )مساهم رئيسي(

بلغــت قيمــة أتعــاب المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن شــركة ســيمون فرنســيه – المســاهم الرئيســي فــي شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة 
مصريـــة( عــن الســنة المنتهيــة فــى31 ديســمبر 2013 مــا يعــادل 869.25 مليــون جنيــه مصــري تمثــل1% مــن إجمالــي إيــرادات شــركات 
ــم  ــة( ، وت ــا لالتفاقي ــة )الحــد األقصــى لهــذه األتعــاب1% طبق المجموعــة عــن مبيعــات المنتجــات األســمنتية بعــد اســتبعاد المعامــالت المتبادل
ــة  ــد طــرة المصري ــة( وشــركة اســمنت بورتالن ــل قائمــة الدخــل المجمعــة بنصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري تحمي
)شــركة مســاهمة مصريــة( بنصيبهمــا مــن األتعــاب وقــدره 10,431 مليــون جنيــه مصــري و 15,438  مليــون جنيــه مصــري علــى التوالــي.

هـ( شركة إنتربالك - شركة تابعة لمجموعة ايتال سيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية( – المساهم الرئيسي لشركة السويس لألسمنت )شركة 

مساهمة مصرية(

ــة فــى31 ديســمبر  ــة( مــن شــركة إنتربالــك عــن الســنة المنتهي - بلغــت قيمــة مشــتريات شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصري
ــه مصــري . ــون جني ــغ 59,406 ملي 2013 مبل

- بلغــت قيمــة مشــتريات شــركة بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( مــن شــركة إنتربالــك عــن الســة المنتهيــة فــى31 ديســمبر 
2013 مبلــغ 44,539 مليــون جنيــه مصــري .

- بلغــت قيمــة مشــتريات شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( مــن شــركة إنتربالــك عــن الســنة المنتهيــة فــى31 ديســمبر 2013 
مبلــغ 8,642 مليــون جنيــه مصــري .

- بلغــت قيمــة مبيعــات شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( لشــركة إنتربالــك عــن الســنة المنتهيــة فــى31 ديســمبر 2013 مبلــغ 
56,880 مليــون جنيــه مصــري .

و( شركة إنتربالك ايجيبت للتصدير- شركة تابعة لشركة انتربالك ومجموعة ايتال سيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية(  – المساهم الرئيسي لشركة 

السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

- بلغــت قيمــة مبيعــات شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( الــى شــركة إنتربالــك ايجيبــت للتصديــر خــالل الســنة المنتهيــة فــى 
31 ديســمبر 2013 مبلــغ 71,369 مليــون جنيــه مصــري .

29. أحداث جارية
حدثــت بعــض األحــداث الجوهريــة فــي مصــر والتــي أثــرت علــى المنــاخ االقتصــادي والــذي بالتبعيــة يمكــن أن يعــرض الشــركات ألخطــار 

مختلفــة متضمنــة ثبــات اإليــرادات ، نمــو األعمــال ، تقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وتقييــم / اضمحــالل األصــول .

30. أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2012 لتتمشى مع عرض القوائم المالية المجمعة لهذا العام.
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هيكل مجلس اإلدارة في 31 ديسمبر 2013

رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ عمر مهنا

العضو المنتدب

السيد/ برونو كارية 

األعضاء

السيد/ جيوفاني فيراريو- 

السيد/ محمد شعيبى- 

السيد/ ماتيو روزانيجو- 

السيد/ فابريزيو دونيجا- 

السيد/ محمد افتخار خان- 

السيد/ رائد إبراهيم المديهيم- 

السيد/ إيف رينيه نانو- 

السيد/ خالد أبو بكر - 

السيد/ أحمد حسين العربى- 

السيد / عماد علوى فراج- 
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معلومات لحاملي األسهم 

شركة السويس لألسمنت 

تأسســت شــركة الســويس لألســمنت عــام 1977 لتكــون واحــدة مــن أكبــر الشــركات المصريــة المنتجــة لألســمنت الرمــادي، بطاقــة إنتاجيــة 
تصــل إلــى 3.97 مليــون طــن ســنوياً مــن الكلنكــر. وقــد بــدأت شــركة الســويس لألســمنت أنشــطتها مــن خــالل المصنــع األول الــذي تــم بنــاؤه 
فــي الســويس ثــم تبعــه مصنــع القطاميــة، بإجمالــي اســتثمارات تصــل إلــى حوالــي 1.7 مليــار جنيــه مصــري. ويعمــل كال المصنعيــن باســتخدام 
الطريقــة الجافــة مــع التبييــض والتســخين األولــي. وتقــوم شــركة الســويس لألســمنت بخدمــة الســوق المحلــي وتصــدر منتجاتهــا كذلــك لألســواق 

العربيــة واألفريقيــة واألوروبيــة.

شركة أسمنت بورتالند طره المصرية

تأسســت شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة فــي عــام 1927 لتكــون أول شــركة إلنتــاج األســمنت فــي مصــر. ويبلــغ حجــم إنتــاج الشــركة 
حاليــاً 3.2 مليــون طــن مــن األســمنت ســنوياً. وتمتلــك الشــركة أقــدم محاجــر الحجــر الجيــري فــي مصــر. وكانــت أســمنت طــره هــي الشــركة 
األولــى فــي مصــر التــي تعمــل بالطريقــة الجافــة فــي صناعــة األســمنت. كمــا كانــت األولــى أيضــاً فــي تحديــث خطوطهــا اإلنتاجيــة، للتخلــص 
مــن الغبــار المنبعــث، مــن خــالل إعــادة اســتخدام األفــران الرطبــة فــي التخلــص مــن أتربــة البــاي بــاص. وفــي يونيــو 2006، حصلــت الشــركة 

علــى شــهادة الجــودة مــن المعهــد األمريكــي للبتــرول )API( إلنتــاج أســمنت آبــار البتــرول.

شركة أسمنت حلوان

تأسســت شــركة أســمنت حلــوان عــام 1929، لتصبــح ثانــي شــركة إلنتــاج األســمنت تدخــل إلــى الســوق المصريــة. وتصــل الطاقــة اإلنتاجيــة 
للشــركة إلــى 3.52 مليــون طــن مــن الكلنكــر ســنوياً. وتقــوم الشــركة بتصنيــع األســمنت الرمــادي واألبيــض فــي كل مــن مصنعــي حلــوان 
والمنيــا؛ لتصــل الطاقــة اإلنتاجيــة لــكال المصنعيــن إلــى 3.8 مليــون طــن ســنوياً. وقــد تــم شــطب شــركة أســمنت حلــوان اختياريــاً مــن البورصــة 

المصريــة فــي شــهر ينايــر 2010.

شركة السويس لألكياس

تأسســت شــركة الســويس لألكيــاس فــي عــام 1988، كشــركة مســاهمة مصريــة. وتضــم شــركة الســويس لألكيــاس خمســة خطــوط لإنتــاج 
بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 300 مليــون شــكارة ســنوياً. أربعــة مــن بيــن هــذه الخطــوط متخصصــة فــي إنتــاج شــكائر األســمنت والجبــس ومــواد 
البنــاء األخــرى، بينمــا يتخصــص الخــط الخامــس فــي إنتــاج الطلبيــات الخاصــة مثــل شــكائر الكيماويــات والبــذور وتغذيــة الحيوانــات. ونظــراً 
ألن أكيــاس شــركة الســويس مصنوعــة مــن مــادة الســيميكلوباك المســتوردة مــن النمســا والســويد وكنــدا وروســيا، فإنهــا ترتقــي ألعلــى مســتويات 
الجــودة. كمــا تعــد هــي الشــركة الوحيــدة التــي تســتطيع طباعــة أربعــة ألــوان علــى جميــع أنــواع األكيــاس حيــث تســتخدم أحبــار مســتوردة مــن 

الخــارج وتكنولوجيــا متطــورة ومتخصصــة.

شركة ريدي مكس بيتون

ــم صناعــة الخرســانة الجاهــزة.  ــي عال ــي مصــر ف ــدة ف ــد إحــدى الشــركات الرائ ــون RMB تع ــدي ميكــس بيت ــذ عــام 1985، وشــركة ري من
ويبلــغ حجــم إنتــاج كل مــن شــركة ريــدي ميكــس بيتــون RMB وشــركة الخرســانة الجاهــزة ديكــوم Decom أكثــر مــن مليــون متــر مكعــب 
مــن الخرســانة الجاهــزة لتمثــل حوالــي 14% مــن حصــة الســوق. ويتبــع الشــركتين 22 مصنــع للخلــط المركــزي، ســتة منهــا تقــع فــي منطقــة 
القاهــرة الكبــرى. عــالوة علــى ذلــك، تمتلــك كل مــن RMB وديكــوم Decom أســطول مكــون مــن 173 مــن شــاحنات الخلــط و42 مــن شــاحنات 
ضــخ الخرســانة. وهــذا التواجــد المتميــز فــي قطــاع الخرســانة الجاهــزة يوفــر امكانــات هائلــة للنمــو فــي صناعــة األســمنت، وهــو مــا يرجــع 
إلــى إدارة مجموعــة ريــدي ميكــس بيتــون ذات الخبــرة الطويلــة فــي هــذا المجــال، فضــالً عمــا يوفــره الســوق المصــري مــن فــرص فريــدة 

للنمــو والتنــوع فــي هــذا القطــاع.

السويس للجير

وقعــت شــركة الســويس لألســمنت اتفاقــا فــي شــهر يونيــو 2007 مــع شــركة أونيكالشــيه UNICALCE، وهــي واحــدة مــن أكبــر مــوردي الجيــر 
فــي العالــم، لتأســيس مشــروع مشــترك لتصنيــع الجيــر المطفــأ وســريع الشــك للســوق المصــري. ويدخــل الجيــر المائــي فــي نطــاق واســع مــن 
االســتخدامات مــن بينهــا معالجــة الميــاه وميــاه الصــرف وتثبيــت التربــة، إضافــة إلــى االســتخدامات الزراعيــة وتعديــل اإلســفلت، كمــا يدخــل 

فــي تركيــب بعــض مــواد البنــاء مثــل المونــة ومونــة البيــاض والدهــان الجيــري األبيــض والجــص.

السويس للنقل والتجارة

تتولــى شــركة الســويس للنقــل والتجــارة مســؤولية تنميــة مبيعــات األســمنت الســائب واألكيــاس، وتعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــالء فــي 
هــذا الســياق. انطالقــا ممــا لديهــا مــن خبــرات جيــدة، قامــت شــركة الســويس للنقــل والتجــارة بنقــل مــا يصــل إلــى 1.119.539 طــن مــن 
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 Bravo األســمنت فــي عــام 2012. وعــالوة علــى ذلــك، قامــت شــركة الســويس للنقــل والتجــارة بتوســع أنشــطتها مــن خــالل تأســيس محــالت
ــي عــام 2011 بنســبة  ــاح ف ــه مــن أرب ــم تحقيق ــاح تجــاوزت مــا ت ــى 43.440 طــن مــن األســمنت، وأرب ــت إل ــة بمبيعــات وصل ــع التجزئ لبي

14.3% لتصــل إلــى 2.4 مليــون جنيــه مصــري فــي 2012.

شركة الهالل لألسمنت – الكويت

تأسســت شــركة الهــالل لألســمنت فــي عــام 1984 كشــركة مســاهمة كويتيــة مغلقــة. ويتمثــل النشــاط الرئيســي لشــركة الهــالل لألســمنت، التــي 
تعــد ثالــث أكبــر شــركة فــي مجــال صناعــة األســمنت فــي الكويــت، فــي اســتيراد وتخزيــن وتوزيــع األســمنت ومــواد البنــاء الســائبة األخــرى.

شركة السويس لالستيراد والتصدير

تأسســت شــركة الســويس لالســتيراد والتصديــر فــي عــام 2009، وهــي تابعــة لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. وغــرض الشــركة حاليــا 
هــو اســتيراد األســمنت مــن الخــارج وذلــك فــي إطــار ســعيها لتلبيــة الطلــب علــى األســمنت الرمــادي فــي الســوق المحليــة.

مجموعــة الســويس لالســمنت هــى واحــد مــن اكبــر شــركات االســمنت فــى مصــر. ومــع مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن ســجل حافــل فــى الســوق 
المصــرى ، فأنــه مــن دواعــى الفخــر واالعتــزاز اســتخدام األســمنت الــذى تنتجــة الشــركة فــى بنــاء أفخــر المبانــى و الصــروح الشــهيرة فــى 

مصــر. والمجموعــة حريصــة علــى ابتــكار كل مــا هــو جديــد مــن المنتجــات و العالمــات التجاريــة بمــا يفــى بأحتياجــات الســوق.

ــا. ومــن خــالل مصانعهــا  ــوان والمني ــة وطــره  وحل ــع فــى الســويس والقطامي ــة تتكــون مــن خمســة مصان ــك المجموعــة شــبكة صناعي وتمتل
الخمــس ‘ تتبنــى الشــركة حاليــا أحــدث التقنيــات النتــاج أجــود أنــواع األســمنت الرمــادى واالبيــض فــى الســوق المصــرى واســواق التصديــر.

وتتكــون مجموعــة شــركات الســويس لالســمنت بشــكل رئيســى مــن شــركة الســويس لالســمنت، وشــركة أســمنت طــره المصريــة، وشــركة 
أســمنت حلــوان ‘ وشــركة الســويس لالكيــاس‘ والشــركة العالميــة النتــاج الخرســانة الجاهــزة وشــركة الهــالل لألســمنت فــى الكويــت.

ومجموعــة ايتالشــمنتى هــى المســاهم الرئيســى فــى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بحصــة قدرهــا 55,08 % فــى مجموعــة الســويس 
لألســمنت التــى تمتلــك حصــة نســبتها 66,12 % فــى شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة و حصــة نســبتها 53,32 % فــى شــركة الســويس 
ــة  ــد طــره المصري ــن شــركة الســويس لألســمنت وشــركة اســمنت بورتالن ــا أن كل م ــوان. كم ــى شــركة أســمنت حل ــاس و 99.54 % ف للكي
وشــركة الســويس لألكيــاس مقيديــن فــى البورصــة المصريــة‘ فــى حيــن تــم شــطب شــركة أســمنت حلــوان مــن البورصــة فــى ينايــر 2010.

هيكل ملكية األسهم

مجموعة إيتالشيمنتى
%55.08

مستثمرون عرب
%19.44

آخرون
%25.48

شركة السويس لألسمنت

شركة أسمنت 
بورتالند طره

)TPCC( %66.12

شركة أسمنت 
حلوان

 %99.54)HCC(

شركة السويس 
للنقل والتجارة

%96.35

شركة أسمنت 
الهالل

%51

الشركة العالمية 
النتاج الخرسانة 

الجاهزة %52
السويس للجير

%49.66

شركة السويس 
لألكياس

%56.31 )SBC(

شركة التنمية 
للصناعات
%98.28

شركة السويس 
لالستيراد والتصدير

%97.89

تكنو جرافيل
%45

31 ديسمبر2013

المخطط يتضمن الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة السويس لألسمنت.
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هيكل مساهمة شركة السويس لألسمنت فى 31 ديسمبر 2013

%55.08
مجموعة إيتالشيمنتى

%13.99
مؤسسات القطاع العام

%19.44 
المستثمرون العرب واالجانب

% 11.49
مؤسسات القطاع الخاص واألسهم حرة التداول

حجم التداول فى البورصة المصرية خالل العام 2013

جنية مصرى
حجم التداولمتوسط السعر الشهرىعدد االسهم المتداولةالشهر
276,64121.846,040,607يناير

110,10722.172,441,622فبراير
147,54422.403,305,001مارس
100,98522.442,265,679ابريل
338,76422.807,723,184مايو

55,01921.741,195,932يونيو
18,08122.71410,544يوليو

33,86122.98778,253اغسطس
195,57622.794,456,353سبتمبر
156,03623.393,649,419اكتوبر
2,465,28424.1859,612,511نوفمبر
79,16124.471,937,460ديسمبر
3,977,05923.5993,816,565اجمالى

المصدر: شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة )ميست(
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توزيعات األرباح 2013

وتهــدف ادارة الشــركة الــى اســتمرار سياســتها فــى تحقيــق عائــد مرتفــع للســهم علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــى واجهتهــا الشــركة 
خــالل العــام الماضــى , ممــا يؤكــد علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بألتزاماتهــا واســتمرارية التطويــر حتــى فــى أصعــب االوقــات.

2010201120122013السنة
40.8837.4922.7123.59متوسط سعر السهم

*4.901.652.652.65العائد على السهم
11.23%11.67%4.40%11.99%العائد الربحى

*2,65 جنية تحت اعتماد الجمعية العامة العادية.

العائد الربحي لشركة السويس لألسمنت

11.99%

4.40%

11.23%
11.67%

2010

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2011 2012 2013

العائد الربحي

االستثمارات الصناعية 2013

برنامــج االســتثمارات الصناعيــة لمجموعــة الســويس لألســمنت يتــم توجيهــة لرفــع كفائــة المنشــأت الصناعيــة الموجــودة بألمجموعــة بمــا يســاعد 
علــى تحســين الكفــاءة وخفــض التكاليــف وتحقيــق االســتغالل االمثــل للمــوارد المســتخدمة فــى الصناعــة.

2010201120122013
6,1524,8204,5975,049االيراد

2,1281,1991,0511,061اجمالى االرباح المجمعة قبل خصم الضرائب و الفوائد و االهالك و االستهالك
408324252407االستثمارات الصناعية

بالمليون جنيه

اإليرادإجمالي األرباح المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واالهالك واالستهالك االستثامرات الصناعية

6.152

5.049

1.061
407

4.820

2.128

1.199
422 345

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2010 2011 2012 2013

4.597

1.051
252
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المؤشرات المالية لعام 2013

) مليون جنيه مصرى (
ديسمبر

2013

ديسمبر

2012

ديسمبر

2011

 4,820  4,597  5,049  االيرادات 

 1,087  852  934  إجمالى الربح 

 ) EBITDA ( 1,202  1,103  1,150  إجمالى االرباح المجمعة قبل خصم الفولئد والضرائب واالهالك واالستهالك 

 569  524  538  صافى الربح 

12%11%11%العائد على المبيعات

23%19%18%هامش مجمل الربح

 ) EBITDA ( 25%24%23% هامش االرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك

 3,931  3,954  4,059  االنفاق الرأسمالى 

 9,661  9,683  9,971  إجمالى االصول 

 1,448  1,622  1,817  النقدية ومافى حكمها 

 1,348  1,346  1,382  رأس المال العامل 

 110  94  110  إجمالى الديون 

 635  673  657  حقوق االقلية 

 7,136  7,083  7,273  حقوق المساهمين 

123%116%124%معدل دوران صافى االصول الثابتة

50%47%51%معدل دوران إجمالى االصول

8%7%7%العائد على حقوق الملكية

184%180%179%معدل التداول

19%22%23%معدل الديون لحقوق الملكية

) Gearing ratio( 19%22%23%معدل الرفع المالى
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أسمنت بورتالند طرة السويس لألسمنتبيانات عن الشركة
السويس لألكياسأسمنت حلوانالمصرية

أسمنت بورتالند طرة السويس لألسمنتاسم الشركة
السويس لألكياسأسمنت حلوانالمصرية

الشكل

شركة مساهمة مصرية تخضع 
ألحكام القانون المصري 

رقم 8 لسنة 1997 حوافز 
اإلستثمار

شركة مساهمة مصرية 
تخضع للقانون المصري رقم 
159 لسنة 1981 )الشركات 

المساهمة(

شركة مساهمة مصرية 
تخضع للقانون المصري رقم 
159 لسنة 1981 )الشركات 

المساهمة(

شركة مساهمة مصرية تخضع 
ألحكام القانون المصري 

رقم 8 لسنة 1997 حوافز 
اإلستثمار

المكتب المسجل

أبراج النيل سيتي - البرج 
الجنوبي - الدور العاشر 

- كورنيش النيل، القاهرة - 
مصر.

أسمنت بورتالند طره 
المصرية - كورنيش النيل 

- طره.
كفر العلو - حلوان

القطامية - المعادي / طريق 
العين السخنة الكيلو 30

254876 استثمارات القاهرة4451 استثمارات القاهرة1587 الجيزة181134 استثمارات القاهرةرقم التسجيل
1977/3/6192719291988/12/14تاريخ تأسيس الشركة

50 عاما منذ تاريخ التأسيسالمدة المحددة
تم تعديلها لمدة 50 عاماً بداية 

من 2001/5/12

تم تعديلها لمدة 25 عاماً بداية 
من 2000/10/3 وحتى 

2025/01/2

25 عاما منذ تاريخ التأسيس 
وتنتهي في 2038/12/4

الغرض
إنتاج جميع أنواع األسمنت 

وتنتهي في 2027/3/5

إنتاج جميع أنواع األسمنت 
الجيري وامتالك وسائل النقل 
البرية والمائية وتصنيع قطع 

الغيار والشكائر وامتالك 
األرض وبيع واستغالل 

المحاجر 

إنتاج جميع أنواع األسمنت 
الجيري وامتالك وسائل النقل 
البرية والمائية وتصنيع قطع 

الغيار والشكائر وامتالك 
األرض وبيع واستغالل 

المحاجر

إنتاج جميع أنواع الشكائر 
الورقية

المعلومات القانونية
وفقاً للقانون، فإنه يتم عقد 

الجمعيات العامة وعمل تقارير 
المراجعة القانونية

وفقاً للقانون، فإنه يتم عقد 
الجمعيات العامة وعمل تقارير 

المراجعة القانونية

وفقاً للقانون، فإنه يتم عقد 
الجمعيات العامة وعمل تقارير 

المراجعة القانونية

وفقاً للقانون، فإنه يتم عقد 
الجمعيات العامة وعمل تقارير 

المراجعة القانونية
من 1 يناير حتى 31 ديسمبرمن 1 يناير حتى 31 ديسمبرمن 1 يناير حتى 31 ديسمبرمن 1 يناير حتى 31 ديسمبرالسنة المالية

األسهم

األسمنت الفرنسية %53.15
اتحاد مستثمرين %23.36

حصة االكتتاب العام شهادات 
اإليداع الدولية %16.23

هيئات خاصة وأفراد %7.26

السويس لألسمنت %66.12
الشركة القابضة للصناعات 

المعدنية %20.87
الهيئات الخاصة واألفراد 

%13.01

السويس لألسمنت %98.69

السويس لألسمنت %53
الشركة السويسرية ديبكو %30

حصة االكتتاب المغلق %12
أسمنت بورتالند طره %5

األغلبيةاألغلبيةاألغلبيةاألغلبية قوة التصويت إلتخاذ القرارات

المرخص بهرأس المال
3.600مليون جنيه مصري 

مصرح
24 مليون جنيه مصري2000 مليون جنيه مصري800 مليون جنيه مصري

المصدر
909.282.535 جنيه 

مصري مدفوع
357.621.000 جنيه 

مصري
583.466.475 جنيه 

مصري
20.250.000 جنيه مصري

معلومات قانونية عن مجموعة شركات السويس لألسمنت




