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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.
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مجموعة شركات السويس لألسمنت في سطور

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 
استعدادًا 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.

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 

وأخيرًا يوضع في المخازن

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.

2457302
ساعات التدريب

3307
موظف

15
محجر

2.66
معدل تردد إصابات 

الوقت الضائع

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 
يوميًا على شاشات الكمبيوتر. حيث 
أي  بمالحظة  مؤهلون  فنيون  يقوم 
واتخاذ  محتملة  أخطار  أو  أعطال 
الوقائية  أو  التصحيحية  اإلجراءات 
على  السيطرة  استعادة  أجل  من 

النظام.

 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.

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.

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.

11.7م.ط
األسمنت الرمادي

20
محطات الخرسانة

5
مصانع

530
مليون جنيه

االستثمار في 
البيئة

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

القوائم المالية
معلومات عن حاملي األسهم

مجموعة شركات السويس لألسمنت في سطور
رسالة من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تطور السوق وإدارة عالقات العمالء
االستثمارات

إدارة الموارد البشرية
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رسالة من رئيس 
مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب

يســرني بالــغ الســرور أن نشــهد مصــر تنتقــل إلــى مرحلــة تتميــز باالســتقرار السياســي عقــب االنتخابــات 
الرئاســية التــي ُعقــدت فــي يونيــو 2014. وقــد ســاعد هــذا االســتقرار علــى تعزيــز بيئــة اقتصاديــة أفضــل 
للشــركات والمســتثمرين علــى حــٍد ســواء، بمــا فــي ذلــك القطاعــات الصناعيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 

صناعــة األســمنت. 

فقــد حقــق ســوق األســمنت نمــوًا متواضعــًا بلــغ 2.7%، مســتعيدة مســتوى االســتهالك الــذي كانــت عليــه فــي 
2012، وظلــت الســوق متركــزة بكثافــة فــي شــريحة اإلنشــاءات الســكنية. 

ــي  ــاد ف ــص الح ــن النق ــات، م ــن القطاع ــر م ــل كثي ــام، مث ــدار الع ــى م ــمنت عل ــاع األس ــى قط ــد عان وق
الطاقــة الــذي أعــاق عجلــة اإلنتــاج وتســبب فــي حــدوث بعــض االضطرابــات فــي التوريــد. وترتــب علــى 
ذلــك ارتفــاع حــاد فــي األســعار، وذلــك بصــورة كبيــرة فــي الربــع الثانــي مــن العــام عندمــا بلغــت هــذه 
االضطرابــات فــي التوريــد ذروتهــا. وارتفعــت التكاليــف بالتــوازي مــع ذلــك بنســبة تتــراوح بيــن 35 و%40 
نتيجــة زيــادة أســعار الطاقــة التــي تــم تطبيقهــا فــي شــهر يوليــو فــي إطــار جهــود الحكومــة للحــد مــن عجــز 
ــن  ــي م ــذي يعان ــاج المجموعــة ال ــر الســتكمال إنت ــى اســتيراد الكلنك ــة ونتيجــة الحاجــة إل ــة العام الموازن

محدوديــة الطاقــة.  

وفــي هــذا الســياق، رفعــت المجموعــة مــن ريادتهــا بالســوق وزادت مــن إيراداتهــا المجّمعــة بمــا يزيــد علــى 
20%، مــع ارتفــاع األربــاح قبــل خصــم الفوائــد و الضرائــب و االهــالكات بنســبة 8.8%،ولكــن مــع هبــوط 

طفيــف فــي صافــي األربــاح )نتيجــة انخفــاض ســعر الصــرف وزيــادة اإلهــالك والضرائــب(. 

وكان لمختلــف المبــادرات التــي أطلقــت فــي عــام 2013 بهــدف تحســين الكفــاءة وتنويــع مزيــج الطاقــة لــدى 
المجموعــة بعــض التأثيــر المبكــر فــي عــام 2014، وســوف تزيــد مــن تعزيــز األداء الصناعــي للمجموعــة 

فــي عــام 2015:

- بــدأ مصنــع القطاميــة بشــكل فعــال فــى اســتخدام الفحــم فــي نوفمبــر 2014 والوقــود البديــل )المخلفــات 
البلديــة والكتلــة الحيويــة( فــي ينايــر 2014.

- بــدأت  مصانــع الســويس وحلــوان فــى اســتخدام الوقــود البديــل )المخلفــات الزراعيــة( فــي مطلــع عــام 
2014 وســيبدأ مصنــع الســويس فــى اســتخدام الفحــم فــي أوائــل 2015.

وقــد تــم دعــم هــذه اإلنجــازات مــن خــالل خطــة اســتثمارية طموحــة بتكلفــة مليــار جنيــه علــى مــدى العاميــن 
الماضييــن، بمــا فــي ذلــك أيضــا تنفيــذ أفضــل التكنولوجيــات المتاحــة فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا يســاعد 
مصانــع المجموعــة علــى تلبيــة أفضــل المعاييــر مــن حيــث االنبعاثــات البيئيــة، ومــن ثــم مواكبــة متطلبــات 

قوانيــن البيئيــة الجديــدة التــي تــم تحديثهــا مؤخــرًا للرقابــة علــى اســتخدام الفحــم فــي صناعــة األســمنت.  

ــل  ــدف تحوي ــر به ــه آخ ــار جني ــة ملي ــي 2015 و 2016 بتكلف ــتثمارات خــالل عام ــتمر االس وســوف تس
ــوان وطــره، وضمــان وضــع تنافســي مســتدام، بالمقارنــة مــع  مزيــج الوقــود المســتخدم فــي مصنعــي حل

ــن.  ــن واإلقليميي ــين المحليي المنافس

وبالنســبة لطاقــة الريــاح، بــدأت شــركة إيطالجيــن، الشــركة الشــقيقة لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، 
ــي وضــع  ــة المتجــددة، ف ــع الطاق ــاج وبي ــح الحكومــة إلنت ــى تصري وهــي أول شــركة خاصــة تحصــل عل
إطــار إلنشــاء مشــروع لطاقــة الريــاح فــي مصــر. ويجــري إنشــاء مزرعــة ريــاح فــي منطقــة جبــل الزيــت، 
شــمال مدينــة الغردقــة، وذلــك فــي إطــار جهــود المجموعــة والشــركة األم مجموعــة إيطالشــمنتي لزيــادة 
ــى  ــة األول ــذ المرحل ــًا لتنفي ــا. وتجــري المناقشــات حالي ــة المســتخدمة لديه ــة المتجــددة والنظيف نســبة الطاق
مــن األعمــال اإلنشــائية بتكلفــة أكثــر مــن 150 مليــون يــورو المقــرر لهــا أن تنتــج 120 ميجــاوات مــن 
الكهربــاء عنــد اكتمالهــا، وهــو مــا يكفــي لتلبيــة 40% مــن احتياجــات مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت 
مــن الكهربــاء. وســيكون لهــذه المبــادرة األثــر أيضــًا فــي الحــد مــن انبعاثــات المجموعــة مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون. ومــن المقــرر أن تســهم المراحــل التاليــة للمشــروع فــي زيــادة كميــة الكهربــاء الموّلــدة إلــى 400 
ميجــاوات. وشــركة إيطالجيــن ومجموعــة شــركات الســويس لألســمنت علــى ثقــة ببــدء عمــل المشــروع فــي 

عــام 2016 حيــث أرســت بالفعــل مناقصــة لألعمــال اإلنشــائية للمرحلــة األولــى.

وعــالوة علــى ذلــك، افتتحــت المجموعــة محطــة جديــدة لمعالجــة المخلفــات فــي مصنــع القطاميــة، تقــوم 
ــة  ــي مجموع ــر وف ــي مص ــا ف ــن نوعه ــى م ــي األول ــة ه ــذه المحط ــود. وه ــى وق ــات إل ــل المخلف بتحوي
ــي  ــذه المحطــة الت ــذ ه ــاء تنفي ــمنت. وج ــة شــركات الســويس لألس ــة األم لمجموع ــمنتي، المجموع إيطالش
اســتغرق إنشــاؤها عامــًا كامــاًل فــي إطــار مشــروع مشــترك بيــن مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت 
والمركــز الفنــي لمجموعــة إيطالشــمنتي وتكلفــت 5 مالييــن يــورو، ومــن المنتظــر أن تكــون خطــوة أوليــة 

ــد مــن المحطــات بالمجموعــة.  لمزي

تطمــح المجموعــة، فيمــا يتعلــق بالســالمة، إلــى  بنــاء جســر مــن الثقــة  بيــن  الموظفيــن والمقاوليــن ، وهــو 
مــا ســوف يســهم فــي تحســين مقومــات الســالمة فــي موقــع العمــل. وتفخــر المجموعــة بأنهــا لــم يقــع عليهــا 
ــة  ــح الســالمة. إضاف ــا بلوائ ــدم التزامه ــة لع ــة المصري ــرات مــن الحكوم ــق أي تحذي ــم تتل أي غرامــات ول
إلــى ذلك،انخفــض معــدل تكــرار اإلصابــات المهــدرة للوقــت بيــن عمــال المقاوليــن - وهــو عــدد الحــوادث 
التــي نتــج عنهــا إهــدار للوقــت لــكل مليــون ســاعة عمــل - بمعــدل 68% مقارنــة بالعــام الســابق. وأجــرت 
المجموعــة مــا يزيــد علــى 37,000 ســاعة تعريــف وتدريــب للعامليــن الدائميــن وعمــال المقاوليــن علــى 
سياســة وقواعــد الســالمة بالمجموعــة واالســتعداد للطــوارئ وإجــراءات تقييــم المخاطــر وبرامــج التفتيــش 

علــى الســالمة.

وكان األداء اإليجابــي للمجموعــة نتيجــة الحتفــال مجموعــة إيطالشــمنتي بذكــرى إنشــائها الـــ150 ومــرور 
ــت المجموعــة  ــك، واصل ــع ذل ــوازي م ــة، وبالت ــي الســوق المصري ــا الناجــح ف ــى تواجده 10 ســنوات عل

زيــادة تعاونهــا مــع المجتمــع المحلــي مــن خــالل برامــج التعليــم والرعايــة الصحيــة والثقافــة.

وواصلــت 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 2014 التعليــم والصحــة علــى رأس أولوياتهــا، حيــث أنفقــت مــا يزيــد علــى 
مليــون يــورو علــى تنفيــذ برامــج ذات صلــة فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة. وقــد أشــاد اتحــاد الصناعــات 
المصريــة ببرنامــج المســئولية االجتماعيــة للمجموعــة كأحــد أفضــل عشــرة برامــج فــي هــذا اإلطــار، وهــو 
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مــا يعــد اعترافــًا بالتــزام الســويس لألســمنت القــوي تجــاه التنميــة المســتدامة.   وال تختــار المجموعــة ســوى المشــروعات التــي تســهم في تحســين 
نوعيــة الحيــاة فــي المجتمعــات التــي تنفــذ فيهــا والتــي تتماشــى مــع سياســيات الحكومــات، مــع مراعــاة عــدم مخالفتهــا لمبــادئ اإلعــالن العالمــي 

لحقــوق اإلنســان وتلبيتهــا الحتياجــات المجتمــع. 

وتضمنــت هــذه المشــروعات رعايــة المســابقة الوطنيــة الســنوية ENACTUS، تجديــد مستشــفى حلــوان العــام، تجديــد وتطويــر مدرســتي كفــر 
العلــو االبتدائيــة وعمــر بــن الخطــاب اإلعداديــة بنيــن فــي كفــر ســليم بمحافظــة الســويس، فضــاًل عــن خمــس مــدارس ابتدائيــة وثانويــة أخــرى 
للبنيــن فــي محافظــة المنيــا بالتعــاون مــع منظمــة كيــر مصــر. وعــالوة علــى ذلــك، قدمــت المجموعــة تبرعهــا الســنوي لمعهــد دون بوســكو 
الفنــي فــي القاهــرة وقامــت برعايــة المؤتمــر الدولــي حــول "التطويــر الحضــاري للعشــوائيات"، إلــى جانــب رعايتهــا لمبــادرة إحيــاء المتحــف 

المصــري التــي أطلقــت فــي 15 ديســمبر 2014.  

وأخيــرًا، عــززت المجموعــة مــن مركزهــا فــي مجــال اإلبــداع مــن خــالل تقديــم العديــد مــن المنتجــات الجديــدة: أســمنت TX Active الــذي 
i.design Effix و i.light يمتــص الضبــاب الدخانــي، واألســمنت الشــفاف

ومــن أجــل تبســيط عمليــة الشــراء وضمــان اتبــاع نهــج ســهل الفهــم، فقــد تــم تجميــع كافــة المنتجــات فــي 11 عائلــة بحســب مســتوى األداء فــي 
إطــار النظــام التســويقي المبتكــر الجديــد إي.نوفــا الــذي أطلقتــه المجموعــة فــي مــارس 2014.

ــي ضــوء  ــرى ف ــر الكب ــادرات اإلنشــاء والتطوي ــي بوعدهــا بتشــجيع مب ــأن الســلطات ســوف تف ــة ب واستشــرافًا بالمســتقبل، فالمجموعــة متفائل
ــاة الســويس،  ــد بقن ــك إنشــاء مركــز الخدمــات اللوجيســتية الجدي ــي ذل ــي المباشــر، بمــا ف ــة للحكومــة لجــذب االســتثمار األجنب الخطــط الحديث
وطــرق جديــدة بطــول 4200 كــم، ومجموعــة مــن المبــادرات بالســاحل الشــمالي، ومشــروعات البنيــة التحتيــة للمــدن، فضــاًل عــن المركــز 

ــاط.  ــداول الغــالل والحبــوب فــي دمي اللوجســتي العالمــي لتخزيــن وت

وتؤمــن المجموعــة بــأن النمــو فــي قطــاع التشــييد والبنــاء ســوف تحفــزه القــوة االقتصاديــة الجديــدة فــي مصــر وتنفيــذ مشــروعات التطويــر 
الوطنيــة التــي ســوف تزيــد بدورهــا الطلــب علــى األســمنت فــي شــتى أنحــاء البــالد. 

وال شــك أن المجموعــة تتطلــع إلــى مســتقبل باهــر فــي 2015 ومــا يليــه مــن أعــوام. ونحــن مســتعدون ألنــي نــؤدي دورنــا مــن أجــل ضمــان 
نجــاح اقتصــادي لمصــر فــي األعــوام القادمــة. 

مع خالص التمنيات، 

برونو كاريه
العضو المنتدب

عمر مهنا
رئيس مجلس اإلدارة

تطور السوق وإدارة عالقات العمالء

معلومات هامة
• مجموعة شركات السويس لألسمنت هي رائد صناعة األسمنت الرمادي في مصر بمبيعات بلغت 7.9 مليون طن.

• وتحظى المجموعة أيضًا بريادة سوق األسمنت األبيض بمبيعات بلغت 0.26 مليون طن.

• جميع المصانع حاصلة على الشهادة األوروبية لاللتزام بمعايير االنتاج والجودة لألسمنت الرمادي واألبيض.

ومــع شــروع مصــر فــي رحلــة صعبــة نحــو الديمقراطيــة، واجــه االقتصــاد ضغوطــًا أثــرت علــى ربحيــة واســتمرارية الكثيــر مــن المشــروعات 
فــي البــالد. وقــد تســبب االضطــراب السياســي الجــاري والفــراغ األمنــي، إلــى جانــب ارتفــاع أســعار الطاقــة ومشــاكل التوريــدات، فــي خــوض 

الســويس لألســمنت عامــًا آخــر محفوفــًا بالصعــاب. 

ــدالت  ــى مع ــادة التضخــم إل ــى زي ــة أدى إل ــة المحلي ــي أســعار الطاق ــادات ف ــه المصــري والزي ــة الجني ــاض قيم ــر المــزدوج النخف وكان التأثي
ــة العامــة واإلحصــاء.  ــًا للجهــاز المركــزي للتعبئ ــغ معــدل التضخــم الرســمي 10.1% وفق ــي ديســمبر 2014، بل ــة العــام. وف ــة بنهاي مضاعف

ويرجــح  المحللــون أن االقتصــاد المصــري  ســوف يعــود إلــى عهــد الربحيــة فــي المســتقبل القريــب عندمــا تؤتــي المشــروعات الكبــرى التــي 
تتــم تحــت رعايــة الحكومــة ثمارهــا. ومــع ذلــك، قــد يتالشــى هــذا التنبــؤ إذا عجــزت الســلطات عــن الوفــاء بوعودهــا فــي تحقيــق الســلم واألمــن. 

قطاع األسمنت وأهم مؤشرات السويس لألسمنت

ــادة وصلــت 1.2  ــاج 51.5 مليــون طــن )بزي ــام شــركات األســمنت بإنت ــغ 2.7%، مــع قي ــة معــدل نمــو بل - حققــت ســوق األســمنت المصري
ــرة والمتوســطة.    ــادة الطلــب مــن المشــروعات الصغي ــة بعــام 2013( بســبب زي مليــون طــن مقارن

- واحتفظــت المجموعــة بمركــز ســوقي مســتقر، وخصصــت إنتاجهــا لتلبيــة الســوق المحليــة. وفــي عــام 2014، بلــغ حجــم مبيعــات المجموعــة 
7.9 مليــون طــن مــن األســمنت الرمــادي، إلــى جانــب 110 ألــف طــن مــن األســمنت األبيــض.

- كمــا ركــزت المجموعــة علــى تحســين تســليمات األســمنت، حيــث ســجلت 2.9 مليــون طــن بنظــام الوّصــال. كمــا تــم إنشــاء مؤشــرات أداء 
أساســية مــن أجــل رصــد عمليــة التســليم وضمــان توصيــل المجموعــة منتجاتهــا مــن األســمنت إلــى كل عميــل فــي المــكان المناســب والوقــت 

المحــدد، وذلــك لتجنــب نقــص المخــزون لــدى عمالئهــا، وهــو أحــد العوامــل الرئيســية فــي تحقيــق رضــا العمــالء.

حة لتسليم   الشكائر. - ويتكون أسطول التسليم حاليًا من 72 شاحنة - 27 شاحنة  لألسمنت السائب ، مع وجود 45 شاحنة مسطَّ

- وبلغ حجم المبيعات من خالل مركز قليوب 212 ألف طن. 

كمــا أطلقــت المجموعــة نظــام التســويق i.nova فــي مصــر. ونظمــت المجموعــة حملــة ترويجيــة لتقديــم نظــام العالمــة التجاريــة الجديــدة التــي 
ربطــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بالمجموعــة األم إيطالشــمنتي، فــي مختلــف أنحــاء البــالد. واشــتملت ذلــك علــى عقــد احتفاليــة 

صحفيــة كبــرى فــي القريــة الذكيــة، وحملــة تلفزيونيــة وإذاعيــة ضخمــة باالضافــة إلــى إعالنــات الطــرق. 

ــا والقاهــرة الكبــرى ومنطقــة البحــر األحمــر والســويس. وكان  وتــم تنظيــم عــروض علــى الطــرق فــي 11 محافظــة شــملت محافظــات الدلت
هــدف هــذه األنشــطة هــو الترويــج لنظــام العالمــة التجاريــة الجديــد للمجموعــة، والتعريــف بحلــول التســويق المبتكــرة لــدى المجموعــة، وتعزيــز 

تواجــد المجموعــة فــي الســوق فيمــا يتعلــق بتلــك المجــاالت. 

ــث  ــود مجــاالت التحدي ــي جه ــالء واالســتثمار االســتراتيجي ف ــى رضــا العم ــا المســتمر عل ــن خــالل تركيزه ــا م ــدت المجموعــة التزامه وأب
ــل:  ــة مث ــادرات االجتماعي ــة والســالمة والمب ــة البيئ وحماي

- نــدوة فنيــة فــي اإلســكندرية )ســوق جديــد( للترويــج لمحفظــة منتجــات المجموعــة ومناقشــة القضايــا المتعلقــة بجــودة اإلنتــاج. وقــد ُعقــدت هــذه 
النــدوة فــي فنــدق فــور ســيزون فــي اإلســكندرية واســتهدفت كبــار المقاوليــن واالستشــاريين فــي الســاحل الشــمالي واإلســكندرية. 
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ــوط فــي الخرســانة المســلحة فــي دراســة أعدهــا المركــز  - ويتضــح موقــف الســويس لألســمنت مــن اعتمــاد أســمنت الحجــر الجيــري المخل
القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء. وقــد تــم تقديــم العــرض أمــام لجنــة قواعــد الخرســانة. وتــرى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت أن تبنــي 
هــذا النــوع الجديــد مــن الخرســانة لــن يســهم فقــط فــي خفــض نســبة الكلنكــر لألســمنت، ولكنــه ســوف يعــزز حلــول اإلســكان المراعــي للبيئــة. 

وتعــرض الدراســة كيفيــة اســتخدام المنتــج بأمــان فــي إنتــاج الطــوب وغيــره مــن مــواد البنــاء.

ــم  ــرة، وتقدي ــي مباش ــتخدم النهائ ــتهدف المس ــة يس ــويق التجزئ ــد لتس ــوم جدي ــو مفه ــول مشــروع mini-pack، وه ــات ح ــي دراس ــدء ف - الب
األســمنت TX Active والخرســانة ســابقة الصــب i.light للســوق المصريــة، مــع التأكيــد بوجــه خــاص علــى بيــع هــذه المنتجــات للمعمارييــن 

والمصمميــن الداخلييــن. 

- استبدال مواد تعبئة األسمنت بورق كرتون كرافت في شركة أسمنت حلوان.

وبإيجــاز، أدت اســتراتيجية المجموعــة لوضــع العميــل فــي صميــم عملهــا األساســي والتحــول إلــى األنشــطة الموجهــة نحــو تقديــم الخدمــة إلــى 
زيــادة رضــا العمــالء، وهــو مــا ســاعد المجموعــة علــى الحفــاظ علــى ريادتهــا فــي الســوق. وتمتلــك المجموعــة أيضــًا خططــًا لمبــادرات كثيــرة 

جديــدة لزيــادة رضــا العمــالء، مثــل: 

- المزيد من استقصاءات قياس رضا العمالء

- زيادة تقديم الخدمات المصممة لتلبية االحتياجات الخاصة للعمالء

- تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الشركات التابعة

- إنشاء مركز اتصاالت للعمالء

- استضافة حلقات توعية مع العمالء حول جودة األسمنت

- تسهيل دورة المنتج على المستخدم النهائي من خالل المساعدة الفنية 

- توطيد الشراكات مع كبرى المؤسسات االستشارية في مجال األسمنت والجامعات الرائدة

االستثمارات

نظرًا ألهمية االستثمار لتحقيق النجاح والنمو، نفذت المجموعة برنامجًا مكثفًا لالستثمار خالل عام 2014. وقد اشتمل البرنامج على مشروعات 
كثيرة كبيرة وصغيرة الحجم في مختلف مصانع المجموعة في مجاالت حماية البيئة والسالمة وحقوق اإلنسان واألداء الفني وااللتزام بالمعايير 

والطاقة اإلنتاجية. 

ــة  ــر البيئ ــدث معايي ــزام بأح ــا وااللت ــين كفاءته ــرض تحس ــا بغ ــث مصانعه ــة بتحدي ــت المجموع ــة، قام ــة الماضي ــوام القليل ــدار األع ــى م وعل
ــة: ــي المجــاالت اآلتي ــه مصــري ف ــون جني ــن 580 ملي ــرب م ــا يق ــا م ــغ قيمته ــرى تبل ــن مشــروعات كب ــاء م ــم االنته والســالمة. وت

• حماية البيئة والسالمة )163 مليون جنيه(

• تحسين األداء والصيانة )113 مليون جنيه(

• االستراتيجية )حوالي 272 مليون جنيه(؛

• الجودة وتكنولوجيا المعلومات ومجاالت أخرى )32 مليون جنيه(

ــة  ــوث ومكافح ــن التل ــد م ــي الح ــتثمار ف ــة االس ــة، تواصــل المجموع ــئون البيئ ــاز المصــري لش ــل الخاصــة بالجه ــة العم ــع خط ــيًا م وتماش
االنبعاثــات. ففــي عــام 2014، تــم االنتهــاء مــن مشــروعات اســتبدال الفالتــر الكهروســتاتيكية  بفالتــر نســيجية بمصانــع القطاميــة والســويس 

ــه.  ــون جني ــغ 218 ملي ــة تبل ــا بميزاني والمني

بــدأت المجموعــة أيضــًا فــي تنفيــذ مشــروع للوقــود البديــل بتكلفــة 53.1 مليــون جنيــه فــي مصنعــي حلــوان والســويس. وإضافــة إلــى ذلــك، 
ونظــرًا للنقــص فــي الوقــود الــذي تعانيــه مصــر حاليــًا، شــرعت المجموعــة فــي تنفيــذ برنامــج اســتراتيجي الســتخدام طاقــة الريــاح فــي مصنعــي 

القطاميــة والســويس، وذلــك بتكلفــة 273 مليــون جنيــه تقريبــًا.

إدارة الموارد البشرية

شــهد عــام  2014  تغييــر إدارة المــوارد البشــرية بالمجموعــة لهيكلهــا بمــا يضمــن كفــاءة أعلــى مــن حيــث مراجعــة وتنفيــذ واإلشــراف علــى 
سياســات وإجــراءات المجموعــة، وكذلــك تجديــد التركيــز علــى األمــور المتعلقــة بالعالقــات الصناعيــة، ومنهــا مثــاًل المفاوضــات حــول اتفاقيــة 

العمــل الجماعيــة المقبلــة فــي 2015. 

وعــالوة علــى ذلــك، وضــع فريــق المــوارد البشــرية اللمســات األخيــرة علــى إطــار عمــل البرنامــج الجديــد لــإدارة لعــام 2015.  والهــدف مــن 
هــذا المشــروع هــو تقديــم مبــادرات مــن شــأنها التركيــز علــى األداء فــي مقابــل التأهيــل.

وسيمتد المشروع على مدار ثمان مراحل تغطي المجاالت التالية:

- مراجعة وتحديث قاعدة البيانات الحالية

- إنشاء فهرس الوظائف المحلية، بما يتواءم تماما مع كتالوج وظائف مجموعة إيطالشمنتي 

- تحديد الوظائف الرئيسية

- تطوير الكفاءات األساسية والوظيفية

- تطوير مصفوفة الكفاءات

- تعريف استراتيجية المكافآت

- وضع برنامج المسار الوظيفي على أساس الكفاءة

- تطوير التخطيط للخالفة في الوظائف

مــن المقــرر إطــالق المشــروع فــي ينايــر عــام 2015، إال أن االســتعدادات للمرحلــة األولــى بــدأت فــي أواخــر عــام 2014، وتضمــن مراجعــة 
شــاملة لقاعــدة البيانــات الموجــودة.

وبحلــول نهايــة عــام 2014، كان فريــق عمــل المجموعــة  فــي مصــر يتألــف مــن 3307 موظفيــن )مقابــل 3385 موظفــًا فــي ديســمبر 2013(، 
نتيجــة لجهودنــا المتواصلــة فــي مجــال التوظيــف الداخلــي وبالتالــي توفيــر فــرص التطــور المهنــي للموظفيــن ذوي اإلمكانــات العاليــة فضــال 

عــن رفــع مســتوى الكفــاءة فــي الشــركة. 

وتــم االنتهــاء تمامــًا مــن نظــام التقييــم الجديــد فــي عــام 2014 بعــد إطالقــه علــى شــبكة اإلنترنــت فــي نهايــة عــام 2013، فــي ظــل نجــاح 
المشــروع التجريبــي كأداة فعالــة للغايــة لجميــع المســتويات اإلداريــة.  وفــي الوقــت نفســه، واصلــت الشــركة تحســين المزايــا الحاليــة للموظفيــن، 
وكذلــك تقديــم مزايــا جديــدة مثــل الزيــادة فــي التغطيــة الطبيــة الخاصــة باالســتعانة بنظــام BUPA، إلــى جانــب زيــادة المرونــة فــي خيــارات 
العــالج.  كمــا حافظــت المجموعــة علــى برنامــج التغطيــة الطبــي الداخلــي بهــا، الــذي يشــمل شــبكة واســعة مــن المرافــق الطبيــة فــي جميــع 

أنحــاء مصــر، وكذلــك برنامــج التأميــن علــى الحيــاة الــذي يقــدم مزايــا ألفــراد أســر الموظفيــن فــي حالــة وفاتهــم.
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التطوير والتدريب

ــي  ــال البشــري للشــركة ف ــى إيجــاد ســبٍل لتحســين أداء رأس الم ــي عــام 2014 ف ــب ف ــر والتدري ــت األنشــطة الرئيســية إلدارة التطوي تضمن
ظــل جهــود المجموعــة لتالفــي آثــار االضطرابــات االقتصاديــة ونقــص الطاقــة.  وتمكنــت اإلدارة مــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن 
القــدرات الداخليــة، وإثــراء شــبكة مقدمــي الخدمــات.  وقدمــت المجموعــة حوالــي 57302 ســاعة تدريبيــة إلــى 1750 موظفــًا علــى مــدار عــام 

 .2014

وتمحورت أنشطة التدريب بالمجموعة حول أربعة محاور رئيسية: 

- تنمية رأس المال البشري

- الكفاءة والتخصص

- التنمية المستدامة واالبتكار

- االلتزام وتخفيف المخاطر 

وباالســتعانة بفريــق مــن المدربيــن ذوي الخبــرة مــن اإلدارة الفنيــة، اســتضافت اإلدارة برنامجــًا تدريبيــًا بعنــوان »تحليــل االهتــزاز« فــي مايــو 
2014.  واســتهدف البرنامــج الــذي تــم تقديمــه داخــل الشــركة ا لموظفيــن والمهندســين فــي الوظائــف غيــر اإلنتاجيــة وامتــد علــى مــدى 390 

ســاعة تدريبيــة. 

وفــي إطــار خارطــة طريــق الســالمة لــدى المجموعــة، تــم تنفيــذ مبــادرة غلــق مصــادر الطاقــة ووضــع الفتــات عليهــا علــى ثــالث مراحــل 
ــة الخمــس  ــال للمعاييــر التــي وضعتهــا إدارة الســالمة.  وتتضمــن خارطــة الطريــق أيضــا العمــل علــى تعزيــز قواعــد الســالمة الذهبي لالمتث

عشــرة، التــي توضــح االســتخدام اآلمــن للمعــدات فــي موقــع العمــل.  

ــم تنفيذهــا بأســلوب مــن القمــة  ــوان »إدارة الســالمة«، وت ــري الســالمة بعن ــن اســتهدفها مدي ــن رائدي ــذ برنامجي ــم تنفي ــك، ت ــى ذل ــة إل باإلضاف
إلــى القاعــدة لضمــان فهــم المديريــن ألساســيات الســالمة والمبــادئ التوجيهيــة لــدى المجموعــة.  كمــا يقــدم للعمــال قــدوة فــي مجــال الســالمة 
ويزودهــم بمعرفــة رســائل ولوائــح الســالمة األساســية.  والهــدف األســمى مــن البرنامجيــن هــو قيــام المديريــن بمســاعدة الموظفيــن علــى تجنــب 

األنشــطة الخطــرة أو المحفوفــة بالمخاطــر لتحقيــق هــدف »ال حــوادث«.   

وفيمــا يتعلــق بتنميــة رأس المــال البشــري، عملــت إدارة التطويــر والتدريــب مــع فريــق المــوارد البشــرية لوضــع إطــار لتعزيــز ثقافــة قائمــة 
علــى األداء باســتخدام نظــم موحــدة إلدارة المــوارد البشــرية.

ومــن المقــرر تنفيــذ البرنامــج فــي عــام 2015 علــى ثمــان مراحــل، وذلــك بهــدف رســم مصفوفــة الكفــاءات المجموعــة وخطــط تطويــر المســار 
الوظيفــي بهــا.  وفــي الوقــت ذاتــه، بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج المجموعــة الخــاص بالترقيــة الداخليــة بهــا.  وتــم تقييــم حوالــي 54 

موظفــًا فــي اإلدارة الفنيــة إلــى جانــب 42 موظفــا فــي اإلدارة الماليــة.

وبالنسبة لحوكمة التشغيل، فسوف يواصل فريق العمل اتباع المعايير التي تتبناها المجموعة في هذا الشأن.

النزاهة 

ــة عناصــر  ــى أربع ــوم عل ــذي يق ــة، وال ــأن النزاه ــيمنتي بش ــة إيطالش ــاص بمجموع ــج الخ ــمنت النه ــويس لألس ــركات الس ــة ش ــع مجموع تتب
مترابطــة ضمــن إطــار أوســع مــن القواعــد األخالقيــة واالســتدامة: برنامــج االمتثــال لمكافحــة الرشــوة، وبرنامــج االمتثــال لمكافحــة االحتــكار، 

ونظــام اإلبــالغ عــن المخالفــات، وبرنامــج إدارة مخاطــر المشــاريع، وذلــك بدعــم مــن إدارة المراجعــة الداخليــة. 

وفيما يلي وصف للبرامج بمزيد من التفاصيل:

- نفــذت المجموعــة برنامجهــا الخــاص باالمتثــال لمكافحــة الرشــوة فــي عــام 2013. ويأتــي البرنامــج فــي إطــار مبــادرة أوســع نطاقــًا تهــدف 
إلــى تقليــل المخاطــر المتعلقــة بالمســئولية الجنائيــة للشــركات. وفــي نطــاق تنفيــذ المشــروع، اعتمــدت المجموعــة أيضــًا نمــوذج التنظيــم واإلدارة 

والمراقبــة بهــدف مكافحــة الفســاد والرشــوة.

- ففــي عــام 2012، بــدأت الشــركة فــي 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 وعمــل علــى 

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

- وتنفــذ المجموعــة برنامــج المخاطــر واالمتثــال فــي الشــركات كل ثــالث ســنوات لضمــان اإلدارة األفضــل للمخاطــر ونظــم المراجعــة.  ويقــدم 
تقريــر المخاطــر، الــذي يصــدر مرتيــن فــي الســنة، لمحــة عامــة ومتابعــة للمخاطــر والفــرص الرئيســية للشــركة.  وفــي الوقــت نفســه، يقــوم 
تقييــم المخاطــر الســنوي، المقــدم فــي 2014، علــى ثالثــة مقاييــس: آثــار المخاطــر والفــرص، واحتمــال الحــدوث أو األفــق الزمنــي، ومســتوى 

الرقابة.

- فــي عــام 2012، تــم تفعيــل برنامــج متكامــل للمراجعــة الداخليــة، وقــد تنــاول أيضــا مســائل مكافحــة الرشــوة والصحــة والســالمة وحمايــة 
البيئــة ومكافحــة االحتــكار، ومكافحــة الفســاد علــى مــدى ثــالث ســنوات، بهــدف إجــراء تقييــم أفضــل ومواصلــة تحســين قيــود إدارة المخاطــر 
وعمليــات الحوكمــة باســتخدام منهــج ثابــت ومنضبــط. ويتــم تعريــف مســتويات المخاطــر وتقييــم مراجعــة الحســابات بشــكل متجانــس ضمــن 

خمســة مســتويات.  ثــم تتــم مناقشــة خطــط العمــل التصحيحيــة مــع جميــع أصحــاب المصلحــة. 

ــن  ــف يمك ــن كي ــي تبي ــات، الت ــالغ عــن المخالف ــي الخــاص باإلب ــا الداخل ــة لنظامه ــادئ التوجيهي ــي عــام 2014، أصــدرت الشــركة المب - وف
للموظفيــن والمديريــن واألطــراف األخــرى العاملــة مــع المجموعــة اإلبــالغ بمعلومــات أو مخــاوف حــول االشــتباه فــي حــاالت لســوء اإلدارة أو 
ســوء الســلوك.  وتشــير المبــادئ التوجيهيــة بوضــوح إلــى أنــواع األنشــطة التــي ينبغــي اإلبــالغ عنهــا والجهــة التــي يتــم إبالغهــا، كمــا تتضمــن 

علــى دعــوة إلــى تشــكيل لجنــة لالمتثــال.  
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اإلفصاح المستدام

16

سياسة االستدامة 

التميز في األعمال وأفضل الممارسات. وهذه الرؤية هي جزء من رسالة الشركة التي  يتمثل أحد الطموحات الكبرى للمجموعة في تعزيز 
تهدف إلى إضفاء قيمة على قطاع مواد البناء من خالل استخدامها المبتكر والدائم للموارد الطبيعية بما يحقق صالح المجتمعات التي تعمل بها 

المجموعة وصالح عمالئها.

وتعد التنمية المستدامة جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية الشركة وثقافة العمل بها، وهو ما ينطوي تحقيق النمو االقتصادي وحماية البيئة والمسئولية 
االجتماعية. كما أنها تسهم في خلق القيمة والتخطيط طويل األجل واالستمرارية والميزة التنافسية من أجل تحسين إمكانية التنبؤ بمخاطر العمل 

وإدارتها.

وتعد سياسة االستدامة هي حجر الزاوية في منهج الشركة تجاه تحقيق االستدامة. فهي تغطي الموضوعات األساسية التي تؤثر على نفوذها 
التجاري وعلى أنشطتها التجارية، وهي تحديدًا حقوق اإلنسان ونزاهة العمل والصحة والسالمة والممارسات العمالية والمبادرات االجتماعية 
وسلسلة التوريد وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة وجودة المنتجات والعمليات واالبتكار والبحوث والتطوير. فجميع الموضوعات ذات الصلة 

يتم تغطيتها بسياسات مشتقة من سياسة االستدامة نفسها المستوحاة من المرجعيات والمعايير الدولية.

تتمحور استراتيجية المجموعة حول التجديد والتوسع في شبكتها الصناعية القائمة وإتمام عمليات االستحواذ وإبرام اتفاقات الشراكة في كل 
من األسواق الناشئة والمتنامية، وحول التكامل الرأسي من خالل التركيز على قطاع الخرسانة الجاهزة والركام، وتطوير منتجات وتطبيقات 
وخدمات البناء المبتكرة، ذلك إلى جانب مبادرات المجموعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة. وجميع النجاحات المحرزة موثقة ومنشورة 

على الموقع اإللكتروني للشركة.

ه جميع أنشطة المجموعة: وفيما يلي القيم األساسية التي توجِّ

- المسئولية: التعهد بالتزام طويل األجل تجاه االستدامة

- النزاهة: النزاهة: السلوك األخالقي في صميم جميع أساليب العمل

- الكفاءة: التميز في التشغيل من خالل التحسين المستمر

- االبتكار: يشمل جميع المنتجات وإدارتها

- التنوع فهم ودعم الهوية المحلية

السالمة 

تصــورات الموظفيــن، فــي أي بيئــة صناعيــة، فيمــا يتعلــق بالتــزام مؤسســاتهم بالســالمة ترتبــط برغبتهــم واســتعدادهم لتبنــي ممارســات العمــل 
اآلمنــة.  كمــا أنهــا تؤثــر علــى معــدالت اإلصابــة فــي مــكان العمــل.  وتصمــم المجموعــة علــى تبنــي فكــرة منــع األنشــطة الخطــرة أو المحفوفــة 
بالمخاطــر فــي موقــع العمــل مــن خــالل التدريــب والسياســات واللوائــح االســتباقية والمبــادرات الصحيــة ومعــدات الســالمة المناســبة بحيــث 

يمتلــك العاملــون  جميــع األدوات التــي يحتاجونهــا للحفــاظ علــى ســالمتهم أثنــاء العمــل.

- ففــي عــام 2012 بلــغ معــدل تكــرار اإلصابــات المهــدرة للوقــت بيــن العامليــن الدائميــن والمؤقتيــن 2.66، وهــو عــدد الحــوادث التــي نتــج 
عنهــا فقــدان فــي الوقــت لــكل مليــون ســاعة عمــل. 

- إضافة إلى ذلك، بلغ معدل شدة الحوادث المسجلة 0.08، بينما بلغ عدد األيام المفقودة 434. 

ــة للتســجيل 5.03 حــادث بمــا فــي ذلــك حــاالت الوفيــات، واإلصابــات المفقــودة للوقــت، واألعمــال  - وبلــغ معــدل إجمالــي اإلصابــات القابل
الخفيفــة، والعــالج الطبــي. 

ولكــي تصبــح المجموعــة واحــدة مــن أكثــر الشــركات ســالمة فــي قطــاع األســمنت، فإنهــا تكــرس جهــودًا كبيــرة لخفــض معــدل تكــرار وقــوع 
إصابــات العمــل.  وتتســبب حــوادث المركبــات حــول العالــم فــي مــا يقــرب مــن 1.3 مليــون حالــة وفــاة، فضــاًل عــن إصابــة المالييــن كل عــام.  
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وتعتبــر مصــر واحــدًا مــن أعلــى معــدالت التصادمــات فــي العالــم حيــث يقــع بهــا مــا يقــدر بـــ 14000 حالــة وفــاة كل عــام وإصابــة 70 ألــف 
آخرين.  

ولرفــع مســتوى الوعــي حــول الســالمة علــى الطــرق، أطلقــت المجموعــة حملــة جديــدة فــي عــام 2014 لعــرض أســاليب القيــادة اآلمنــة وتســليط 
الضــوء علــى أهميــة ربــط حــزام األمــان. 

وتحتفــل المجموعــة كل عــام باليــوم العالمــي لألمــم المتحــدة للســالمة والصحــة فــي العمــل.  وكان موضــوع عــام 2014 هــو »القيــادة اآلمنــة«، 
ــا  ــعيًا منه ــركة. وس ــادة بالش ــد القي ــز قواع ــن تعزي ــادة، فضــال ع ــادات القي ــين ع ــى تحس ــن عل ــجيع الموظفي ــرة لتش ــة فرصــة كبي وكان بمثاب
إلشــراك الموظفيــن وتشــجيعهم ليكونــوا مثــاًل يحتــذى بــه أثنــاء القيــادة، أطلقــت المجموعــة مســابقة فــى التصويــر وطلبــت مــن العامليــن تصويــر 
ســلوكيات القيــادة غيــر اآلمنــة.  وقــد تــم تحديــد أفضــل خمــس صــور مــن كل مصنــع خــالل فعاليــات يــوم الســالمة التــي عقــدت بالتزامــن 
فــي المصانــع الخمســة.  وعقــدت أيضــًا مســابقة رســم لألطفــال حيــث رســموا صــورا لســلوكيات القيــادة غيــر اآلمنــة.  وحصلــت أفضــل 25 

صــورة علــى جائــزة. 

وخــالل العــام، تــم تصنيــف موظفــي المجموعــة علــى مشــاركتهم فــي مختلــف دورات التدريــب والبرامــج فــي مجــال الســالمة.  وتفخــر إدارة 
ــؤالء  ــج.  وأشــادت اإلدارة به ــم البرام ــي تقيي ــدأت المجموعــة ف ــذ ب ــى الدرجــات من ــوق وأحــرز أعل ــل تف ــق العم ــأن أعضــاء فري الســالمة ب

ــا.  الزمــالء فــي احتفاليــة خاصــة فــي حضــور اإلدارة العلي

وخــالل عــام 2014، نفــذت المجموعــة أيضــا العديــد مــن المبــادرات لتحســين أســاليب تنفيــذ برنامــج الســالمة.  كان واحــدا مــن أبرز المؤشــرات 
هــو بــدء تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن نظــام عــزل الطاقــة ووضــع الفتــات عليهــا، وهــي المرحلــة التــي شــملت مناطــق المحاجــر والتعبئــة داخــل 
المصانــع الخمســة.  وهنــاك مثــال آخــر علــى تطويــر اإلجــراءات المحيطــة ببــرج البرهيتــر  لاللتــزام بأفضــل الممارســات فــي المصانــع  بعــد 
اإلبــالغ عــن وقــوع حــوادث بيــن الموظفيــن.  وتخضــع ابــراج البرهيتــر  حاليــًا للمراقبــة باســتخدام الكاميــرات دون االقتصــار علــى أنظمــة 

اإلنــذار فقــط.  وعــالوة علــى ذلــك، تــم تعديــل الوصــول إلــى العمــل ارتفاعــات فــي حيــن تــم اســتبدال األبــواب الــدوارة الميكانيكيــة.

اإلصابات بوقت ضائع  FR @ للموظفين الدائمين والمؤقتين في المجموعة

معدل شدة الخطورة SR @ للموظفين الدائمين والمؤقتين

معدل إجمالي اإلصابات القابلة للتسجيل للموظفين الدائمين والمؤقتين في المجموعة

الصحة والمسئولية عن المنتجات

ــن  ــة ع ــل أهمي ــر ال يق ــو أم ــم ه ــز راحته ــن وتعزي ــة العاملي ــة صح ــأن حماي ــًا ب ــًا عميق ــمنت إيمان ــويس لألس ــركات الس ــة ش ــن مجموع تؤم
التوعيــة بالســالمة. وتعــد عمليــة إدارة الصحــة، التــي تتضمــن الصحــة المهنيــة  )أخطــار الغبــار والضوضــاء واهتــزاز الجســم بالكامــل( أحــد 

ــات الرئيســية لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. االهتمام

 وفــي عــام 2014، أجــرى مجموعــة مــن المختصيــن مــن إحــدى الجامعــات فــي رومــا تقييمــًا شــاماًل للصحــة المهنيــة  بمصنــع الســويس. 
ويأتــي هــذا االســتطالع فــي إطــار مشــروع نفذتــه مجموعــة إيطالشــمنتي والــذي هــدف إلــى تحســين ظــروف بيئــة العمــل القائمــة علــى المبــادئ 

األساســية المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة والمســئولية االجتماعيــة للشــركة. 

مخاطر التعرض
السويس 

للنقل المقر الرئيسي السويس 
لألكياس المنيا  السويس القطامية  حلوان  طره 

نسبة مئوية من العمال 
المعرضين للمخاطر

%0 %0 %0 %46 %69 %52 % 51 %49 األتربة
%0 %0 %0 %39 %38 %28 %37 %39 السليكا
%0 %0 %62 %38 %63 %52 %48 %19 الضوضاء  
%79 %0 %0 %4 %3 %5 %3 %2 اهتزاز الجسم بالكامل

المراقبة  
%0 %0 %0 % 100 %103 % 100 % 102 %98 األتربة 

نسبة مئوية من العمال 
الخاضعين للمراقبة

%0 %0 %0 %99 %128 % 100 %117 % 100 السليكا
%0 %0 %3 % 100 %99 % 100 % 100 %65 الضوضاء 
%0 %0 %75 % 100 %105 % 100 % 100 % 100 اهتزاز الجسم بالكامل

حماية البيـــئة

جــددت جميــع مصانــع الســويس لألســمنت شــهادات األيــزو 14001، وطبقــت نظــام األيــزو 14001/ 2004، مــع حصــول كل مصنــع علــى 
الشــهادة الخاصــة بــه. وفــي أغســطس 2011، تمــت الموافقــة علــى التعديــالت الجديــدة للقانــون رقــم 4 لســنة 1994، بمــا فــي ذلــك تشــديد 
القيــود المفروضــة علــى انبعاثــات تلــوث الهــواء مــع منــح فتــرة ســماح مدتهــا ثــالث ســنوات لالمتثــال ألحــكام القانــون.  وقدمــت المجموعــة 
خطــة توفيــق األوضــاع ألحــكام القانــون إلــى الســلطات، شــملت خطــط تطويــر الفالتــر. وحصلــت المجموعــة علــى موافقــة الحكومــة علــى 

الخطــة، ممــا ســمح لهــا بااللتــزام بالحــدود الســابقة خــالل فتــرة ســماح حتــى تــم االنتهــاء مــن المشــاريع.

التقرير السنوي
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ــي روح »التحســين المســتمر«  ــا لتبن ــي مصانعهــا، ســعيًا منه ــة ف ــة البيئ ــر صرامــة لحماي ــًا أكث ــي هــذا الســياق، وضعــت المجموعــة أهداف ف
وتجنــب الغرامــات أو العقوبــات فــي المســتقبل. وشــجع تطبيــق خطــة اإلداره البيئيــه أيضــا الشــركة علــى تبنــي سياســة بيئيــة تعكــس التزامهــا 

بتحســين الظــروف البيئيــة فــي المناطــق التــي توجــد بهــا مصانعهــا.  

وقــد تــم تنفيــذ خطــة توفيــق األوضــاع 2012-2014، بميزانيــة قدرهــا 530 مليــون جنيــه، وتحققــت أهدافهــا بنهايــة عــام 2014، باســتثناء 
اســتبدال الفالتــر فــي الفــرن 9 )مصنــع طــره( والفــرن 2 )مصنــع الســويس(.  ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن المهــام المتبقيــة فــي عــام 
2016.  ومــن المرجــح أن يتــم فــرض معاييــر االنبعاثــات الجديــدة بموجــب القانــون رقــم 4 لســنة 1994 رســميا بحلــول أبريــل عــام 2015.  
ــة بدمــج طاقــة الفحم/الفحــم البترولــي  ــدة، بــل وتتجاوزهــا، مــن خــالل تنويــع مزيــج الطاق ومــن المقــرر أن تلبــي المجموعــة المعاييــر الجدي

لتوفيــر الوقــود الــالزم لتشــغيل األفــران.  

حماية المناخ 

ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــة برصــد انبعاث ــوم المجموع ــون. وتق ــة وللكرب ــبة للطاق ــتهالك بالنس ــة االس ــة كثيف ــي عملي ــمنت ه ــة األس صناع
ــال العالمــي  ــس األعم ــي قطــاع األســمنت التابعــة لمجل ــادرة االســتدامة ف ــك تماشــيًا مــع بروتوكــول مب ــذ عــام 2006، وذل ــا من ــالغ به واإلب

ــتدامة.  ــة المس للتنمي

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج األسمنت الخاص بمجموعة شركات السويس لألسمنت في عام 2014*

5,008,941اإلجمالي المطلق )طن/سنة(
798اإلجمالي المحدد )كجم/طن كلنكر(

**)cem 670اإلجمالي المحدد )كجم/طن سيم

*هــذه الحســابات تمــت تماشــيًا مــع بروتوكــول مبــادرة االســتدامة فــي قطــاع األســمنت التابعــة لمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة، 
يونيــو 2005، النســخة الثانيــة، والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بمجموعــة إيطالشــمنتي

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

وتلبي المجموعة معايير أخرى، هي كالتالي:

- االســتخدام المســئول للمــوارد: تقــوم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت فــي الوقــت الحالــي بتطبيــق المبــادئ التوجيهيــة لمبــادرة االســتدامة 
في قطاع األسمنت.   

- المواد الخام البديلة: 10% تقريبا من منتجات األسمنت من المواد الخام البديلة تتألف من ركام المواد غير التحجيرية.

ــع  ــي مصن ــم إنتاجــه أساســًا ف ــود ويت ــن الوق ــي احتياجــات المجموعــة م ــن إجمال ــه 6.51% م ــات البلدي ــود المخلف ــل وق ــل: يمث ــود البدي - الوق
ــة.  القطامي

- مشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة: تمتلــك المجموعــة مشــروعين مــن مشــروعات التنميــة النظيفــة؛ أحدهمــا فــي حلــوان واآلخــر فــي القطاميــة. 
ــة،  ــة البيئ ــدى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت: حماي ــة المســتدامة ل ــة للتنمي ــى اآلن األركان الثالث ــد عــززت هــذه المشــروعات حت وق

وتوفير التكاليف، والمسئولية االجتماعية. كما أنها تتماشى أيضًا مع جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز برامج التنمية المستدامة. 
 وتــم تســجيل المشــروعات المقدمــان التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي يوليــو 2013 وحصلــت علــى فتــرة مســتحقات 

تمتــد لعشــرة ســنوات.

انبعاثات الهواء

تلبي جميع المصانع معايير المجموعة فيما يتعلق بالرصد:

- الرصد المستمر: جميع وحدات إنتاج الكلنكر مزودة حاليًا بأنظمة الرصد المستمر لالنبعاثات لقياس غازات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد 
النيتروجين وأول أكسيد الكربون والهيدروكربون واألتربة وفقًا لالشتراطات المطلوبة لالمتثال لمعايير مجموعة إيطالشمنتي. 

- تم إدراج الملوثات والملوثات دقيقة الحجم الواردة في إجراءات انبعاثات الهواء في برامج الرصد الخاصة بالمجموعة في نهاية عام 2014.

وفي إطار هذه الخطة، تم االنتهاء من العديد من المشروعات الكبرى وتنفيذها بنجاح في مجال مكافحة التلوث والتحكم في االنبعاثات. 
وشملت هذه المشروعات استبدال الفالتر الكهربائيه  لطواحين المواد الخام والفالتر الظلطيه بنظم الفالتر نسيجية في األفران بمصانع حلوان 

والقطامية والمنيا والسويس. 

برنامج حماية البيئة

يحــدد اســتقصاء حمايــة البيئــة ويقــدر المخاطــر البيئيــة ويحــدد إجــراءات تخفيــف اآلثــار المترتبــة عليهــا، فضــاًل عــن تحويــل المخاطــر المتبقيــة 
مــن خــالل التغطيــة بالتأميــن.  وقــد أجــري هــذا االســتقصاء بمعرفــة المكتــب االستشــاري AXA بدعــم مــن إدارة التنميــة المســتدامة.

وقــد تــم االنتهــاء مــن المرحلــة االنتقاليــة للبرنامــج، وكان إجــراء اســتقصاءات ميدانيــة فــي مصنــع القطاميــة هــو الخطــوة األخيــرة مــن اســتبيان 
»التقييــم الذاتــي« وتحليــل »فجــوة المخاطــر« البيئيــة. ويعمــل تحليــل فجــوة المخاطــر البيئيــة علــى تقييــم المخاطــر المحتملــة فــي مواقــع العمــل، 

وســوف يكــون بمثابــة أداة لتحديــد وتصويــب األمــور التــي قــد تشــكل خطــورة.  وقــد تــم تســليم التقريــر مشــفوعًا بخطــة عمــل لتنفيــذ مــا جــاء بــه.  

ــة الخــاص بهمــا فــي عــام 2015. والهــدف األكبــر للسياســة  ــة البيئ ــدأ مصنعــا الســويس وطــره اســتقصاء برنامــج حماي ومــن المقــرر أن يب
البيئيــة للمجموعــة إنمــا يتمثــل فــي إحــراز أفضــل تــوازن بيــن اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والنمــو االقتصــادي علــى المــدى الطويــل بمــا يضمــن 

تحســين نوعيــة الحيــاة لألجيــال الحاليــة والقادمــة علــى حــد ســواء. 

برنامج إعادة تأهيل المحاجر 

أطلقــت المجموعــة فــي عــام 2014 أول خططهــا المعنيــة بدراســة التنــوع البيواوجــي بالتعــاون مــع قســم الحيــوان بجامعــة عيــن شــمس، وذلــك 
فــي محجــر الحجــر الجيــري بشــركة أســمنت حلــوان، وهــو أكبــر المحاجــر بالمجموعــة. وقــد هــدف البرنامــج إلــى تحليــل ورصــد مســتويات 
التنــوع الحيــوي فــي المحاجــر بالمقارنــة مــع المناطــق الصحراويــة المحيطــة. واكتشــف العلمــاء أكثــر مــن ثمانيــة أصنــاف نباتيــة، وتســعة 
أنــواع فقاريــة أرضيــة )ثدييــات، وزواحــف، وطيــور( وخمــس كائنــات الفقاريــة تعيــش بالتربــة، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 12 نــوع منقــرض 

مــن طحالــب الميــاه فــي البحيــرات الصناعيــة بالمحجــر. 

وأفــاد فريــق البحــث إن أنشــطة المحجــر أدت إلــى تكويــن بعــض البحيــرات الصغيــرة التــي تســتخدمها الطيــور المهاجــرة حاليــًا كمحطــات لهــا 
فــي طريقهــا للهجــرة جنوبــًا فــي موســم الشــتاء وشــمااًل فــي موســم الصيــف. وكان ذلــك أول تقريــر مــن نوعــه فــي مصــر ونشــرته صحيفــة 

األهــرام فــي فبرايــر 2014. 

وفي ضوء نجاح الشراكة، جددت المجموعة االتفاقية المبرمة مع جامعة عين شمس لعامين آخرين.

وتقوم المجموعة حاليًا بتنفيذ أربعة مشاريع أخرى إلعادة تأهيل المحاجر، منها ثالثة مشاريع تتم بشكل تطوعي. 

وقــد بــدأت المبــادرة التــي تنفــذ بنــاء علــى طلــب الحكومــة فــي عــام 2007 بإعــادة ردم الجــزء الغربــي مــن محجــر الطفلــة فــي طــره بغــرض 
ــدم فــي مصــر بأكملهــا. وفــي عــام  ــوان. وهــذا  المحجــر هــو األق ــة المحجــر وطريــق المعادي/حل تكويــن رصيــف بعــرض 200م بيــن حاف
2013، أمتــد المشــروع ليشــمل إعــادة ردم الجــزء الشــرقي مــن المحجــر باســتخدام أســاليب ردم متخصصــة ونظــم تســمح بتصريــف الميــاه 

الجوفيــة. وكان الهــدف مــن ذلــك هــو إعــادة االســتقرار لــألرض بجــوار خــط الســكة الحديديــة القريــب مــن المحجــر. 

وينفــذ مشــروعان آخــران إلعــادة الــردم فــي محجــر الطفلــة فــي مصنــع الســويس، حيــث يســتفاد مــن مــواد التكشــيف فــي إعــادة ردم األجــزاء 
التــي تــم إســتغاللها مــن المحجــر فيمــا ســبق. عــالوة علــى ذلــك، قامــت المجموعــة بغــرس عــدد 300 نخلــة بمحــازاة محجــر الطفلــة بمصنــع 
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القطاميــة لخلــق منطقــة عازلــة بيــن المحجــر وطريــق القطاميــة/ العيــن الســخنة. 

المبادرات االجتماعية
مدفوعــة بالتزامهــا المتواصــل بالمســئولية االجتماعيــة ، واصلــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، ، تشــجيعها للمبــادرات االجتماعيــة 
ــى رأس  ــم والصحــة عل ــد جعلــت المجموعــة فــي عــام 2014 التعلي ــي. وق ــاء المجتمــع المحل ــى االحتياجــات األساســية ألبن التــي ركــزت عل
أولوياتهــا، حيــث أنفقــت مــا يزيــد علــى 10 مليــون جنيــه مصــري علــى تنفيــذ برامــج ذات صلــة فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة. كمــا تهــدف 
هــذه المبــادرات إلــى تحســين العالقــات مــع األطــراف المعنيــة مــن خــالل الحــوار والتعــاون. وال تختــار المجموعــة ســوى المشــروعات التــي 
تســهم فــي تحســين نوعيــة الحيــاة فــي المجتمعــات التــي تنفــذ فيهــا والتــي تتماشــى مــع السياســيات الحكوميــة، مــع مراعــاة عــدم مخالفتهــا لمبــادئ 
ــة  ــة ببرنامــج المســئولية االجتماعي ــد أشــاد اتحــاد الصناعــات المصري ــوق اإلنســان وتلبيتهــا الحتياجــات المجتمــع. وق اإلعــالن العالمــي لحق
للمجموعــة كأحــد أفضــل عشــرة برامــج فــي هــذا اإلطــار، وهــو مــا يعــد اعترافــًا بالتــزام الســويس لألســمنت القــوي تجــاه التنميــة المســتدامة.  

ومن بين تلك األنشطة: 

- رعايــة المســابقة الوطنيــة الســنوية ENACTUS التــي تضــم جامعــات حلــوان والســويس والمنيــا. و ENACTUS وهــي مؤسســة دوليــة 
غيــر هادفــة للربــح تجمــع الطــالب والباحثيــن وقيــادات األعمــال الملتزميــن بالمشــروعات الخاصــة والتنميــة. وشــارك  فــي مســابقة عــام 2014 
أكثــر مــن 30 جامعــة حكوميــة وخاصــة، حيــث عــرض  كل فريــق مشــروعات تطويــر جــرى تنفيذهــا خــالل العــام الدراســي 2014-2013. 

وتــم تقييــم المشــروعات مــن جانــب لجنــة تحكيــم تألفــت مــن مجموعــة مــن الشــخصيات الرياديــة فــي عالــم األعمــال المصــري.

- وفــي ســبتمبر عــام 2014، احتفلــت شــركة أســمنت حلــوان وجمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة بإعــادة افتتــاح مدرســة كفــر العلــو االبتدائيــة التــي 
تــم تجديدهــا فــي إطــار مشــروع »مدرســتي« الممــول مــن جانــب الشــركة. ويهــدف المشــروع لتحســين ظــروف التعليــم مــن خــالل تطويــر 
البنيــة األساســية المدرســية وخلــق بيئــة صحيــة للشــباب. وقــد ُعقــدت احتفاليــة بمقــر المدرســة وحظــي الحاضــرون بالفرصــة لمشــاهدة التغيــر 
اإليجابــي الــذي ترتــب علــى الجهــود الهائلــة التــي ُبذلــت فــي أعمــال التجديــد. وإضافــة إلــى أعمــال التجديــد، أســهمت شــركة أســمنت حلــوان 
فــي توفيــر منــح دراســية لـــ500 طالــب وطالبــة ســاعدت فــي تغطيــة المصروفــات المدرســية والكتــب الدراســية والــزي المدرســي والحقائــق 

واألحذيــة وغيــر ذلــك مــن االحتياجــات.

- وتــم توقيــع شــراكة جديــدة مــع جمعيــة تكاتــف لتجديــد وتطويــر مدرســة عمــر بــن الخطــاب اإلعداديــة بنيــن فــي كفــر ســليم بمحافظــة الســويس.  
ــة. وســوف  ــة التعليمي ــى نجــاح العملي ــة للطــالب والمدرســين تســاعد عل ــة تعليمي ــر بيئ ــى توفي ــه وُيهــدف إل ــون جني ــف المشــروع 2 ملي وتكل

ُتســتخدم األمــوال المقدمــة فــي تمويــل أعمــال التجديــد والتطويــر المقــرر لهــا أن تنتهــي فــي عــام 2015. 

- كمــا عقــدت المجموعــة شــراكة مــع منظمــة كيــر مصــر لتطويــر خمــس مــدارس ابتدائيــة وثانويــة فــي محافظــة المنيــا.  ويهــدف المشــروع 
ــن إدارة المــدارس والمدرســين  ــع مســتوى الوعــي بي ــى رف ــة مــن خــالل إشــراك المجتمــع« إل ــة التعليمي ــوان »تحســين البيئ ــذي يحمــل عن ال

والطــالب حــول أهميــة الحفــاظ علــى البنيــة األساســية التعليميــة والمــوارد. 

- وفــي عــام 2014، أســهمت المجموعــة بمبلــغ مليــون جنيــه مصــري لمعهــد دون بوســكو الفنــي. والهــدف مــن برنامــج الرعايــة مــع المعهــد 
هــو تعزيــز التعليــم الفنــي والمهنــي وتطويــر البنيــة األساســية للمعهــد وتطويــر البرامــج العلميــة بــه. 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 
ــن فضــاًل عــن فــرص  ــي لعــدد 170 آخري ــب العمل ــر مــن 25 خريجــًا مــن خريجــي البرنامــج ووفــرت فرصــًا للتدري ــن أكث لألســمنت بتعيي
التدريــب الصيفــي للطــالب. وســوف تغطــي األمــوال المقدمــة للمعهــد لعــام الدراســي 2014-2015 المصروفــات المدرســية لعــدد 48 طالبــًا 
محتاجــًا وتطويــر المركــز مــن خــالل ترميــم الســور الخارجــي وتوفيــر مولــد كهربــاء ورعايــة مركــز الشــباب الــذي يخــدم األنشــطة الترفيهيــة 

والتعليميــة واالجتماعيــة لشــباب المنطقــة.

- وفــي نوفمبــر عــام 2014، قامــت المجموعــة برعايــة المؤتمــر الدولــي بشــأن »التطويــر الحضــاري للعشــوائيات« الــذي نظمــه قســم العمــارة 
بكليــة الهندســة بجامعــة القاهــرة ووزارة التطويــر الحضــاري والعشــوائيات وبرنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )الموئــل( تحــت 
رعايــة رئيــس الــوزراء. وكان هــدف المؤتمــر هــو تقصــي طــرق فعالــة لتجديــد المســاكن العشــوائية مــن خــالل اســتخدام حلــول مبتكــرة ومــواد 
ــرأة  ــن« مصــر، الم ــزة »أرك فيجي ــف بجائ ــدة للتعري ــر أيضــًا مناســبة جي ــك. وكان المؤتم ــر ذل ــة وغي ــدة ومصــادر متجــددة للطاق ــاء جدي بن
والعمــارة، التــي أطلقتهــا مجموعــة إيطالشــمنتي والســويس لألســمنت فــي عــام 2013 بالتعــاون مــع الجمعيــة المصريــة للمهندســين المعمارييــن. 
والهــدف مــن هــذه المســابقة المحليــة هــو التعــرف علــى المواهــب المعماريــة للمهندســات المعماريــات وقدرتهــن علــى االبتــكار. وأظهــرت 

ــة  ــار االجتماعي ــا واالســتدامة واآلث ــارة: التكنولوجي ــي مجــال العم ــة ف ــا المهم ــًا بالقضاي ــاري واهتمام ــم المعم ــي التصمي ــزًا ف المرشــحات تمي
والثقافيــة. وقــد وقــع االختيــار علــى المهندســة المعماريــة جنــان عزمــي، مصــر، للفــوز بجائــز أرك فيجيــن لعــام 2014 علــى مشــروعاتها التــي 
عكســت اهتمامــًا بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــالد وتحســن نوعيــة الحيــاة ألبنــاء المجتمــع المحلــي بــدون تــرك آثــار ســلبية علــى البيئــة. 

- وأخيــرًا، كانــت المجموعــة أحــد الرعــاة الرئيســيين فــي مبــادرة إحيــاء المتحــف المصــري التــي أطلقــت فــي 15 ديســمبر 2014 فــي حضــور 
المهنــدس إبراهيــم محلــب رئيــس الــوزراء المصــري، والدكتــور ممــدوح الدماطــي وزيــر اآلثــار والدكتــور جــالل الســعيد محافــظ القاهــرة. 
ومبــادرة إحيــاء المتحــف المصــري هــي مبــادرة تعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمؤسســات الثقافيــة والخبــراء والمتطوعيــن. وترعــى 

المجموعــة أعمــال التأهيــل فــي الجنــاح الشــرقي لمعــرض تــوت عنــخ آمــون.

اإلنتاج المسئول

الطاقة والوقود

نظــرا للظــروف الصعبــة التــي يشــهدها الســوق فيمــا يتعلــق بالوقــود األحفــوري، بــدأت المجموعــة بدمــج مصــادر الطاقــة األخــرى تدريجيــا 
مثــل الفحــم والفحــم البترولــي وأنــواع الوقــود البديلــة. ويتكــون مــا يقــرب مــن 10% مــن مزيــج الطاقــة فــي الشــركة حاليــًا مــن أنــواع الوقــود 
البديلــة، األمــر الــذي وفــر علــى المجموعــة مــا يزيــد علــى 30 مليــون جنيــه مصــري فــي عــام 2014. وتعمــل إدارة المشــتريات أيضــا علــى 
تحقيــق أهــداف عــام 2015 والتــي تشــمل إنتــاج 25% مــن الطاقــة الالزمــة للمجموعــة باســتخدام الفحــم والوقــود البديــل، التــي مــن الممكــن أن 

توفــر للمجموعــة 80 مليــون جنيــه لهــذا العــام.

ــى إيجــاد  ــود المؤهليــن لمســاعدة المجموعــة عل ــة مــن مــوردي الوق ــات لمجموعــة بديل ــى إنشــاء قاعــدة بيان كمــا تعمــل إدارة المشــتريات عل
الشــركاء ذوي التكلفــة الفعالــة علــى المــدى الطويــل. كمــا ســاعدت إدارة المشــتريات أيضــًا فــي توفيــر مصــادر الوقــود األحفــوري والحفــاظ 
علــى المخــزون المناســب مــن الوقــود لتجنــب توقــف المصانــع بســبب نقــص الوقــود. وكل الوقــود بالســعر المدعــوم وبالتالــي فهــو لــم يكلــف 

الشــركة مصاريــف إضافيــة. 

قطع الغيار والمعدات االستهالكية

كانــت شــركة أســمنت الســويس هــي الشــركة الرائــدة فــي عــام 2014 فــي تنفيــذ مشــروع »التوريــد مــن المصــادر األفضــل تكلفــة« ، الــذي 
يهــدف إلــى زيــادة مصــادر الحصــول علــى مســتلزمات مــن منتجيــن أكثــر تنافســية دون المســاس بجــودة المــواد وقطــع الغيــار.  ونجحــت إدارة 
المشــتريات فــي إيجــاد المورديــن المناســبين لحوالــي 10% مــن جميــع البنــود مــن شــركات فــي الصيــن والهنــد وتركيــا والشــرق األوســط ، ممــا 

أدى إلــى توفيــر فــي التكاليــف قــدره 2.3 مليــون جنيــه مقارنــة بأســعار المــورد األصلــي للمنتــج. 

التعاقد من المقاولين

حققــت إدارة المشــتريات هدفهــا المتمثــل فــي تقليــل الحاجــة إلــى عمــال المقاوليــن، حيــث قلصــت عــدد عمــال المقاوليــن بمعــدل 174 مــن عمــال 
الخدمــات الصناعيــة و44 مــن مقدمــي الخدمــات العامــة، ممــا مكنهــا مــن توفيــر 10 مالييــن جنيــه مصــري.  

وفــي الوقــت نفســه، أعلنــت اإلدارة أن أحــد الفائزيــن بعقــد مشــروع مزرعــة الريــاح التــي تبلــغ قدرتهــا 120 ميجــاوات بالقــرب مــن مدينــة 
الغردقــة.  وجــاء العــرض بميزانيــة 10.8 مليــون جنيــه مصــري، ويوفــر علــى الشــركة 30% مــن التكلفــة المقــدرة. 

وعملــت إدارة المشــتريات أيضــًا علــى الحــد مــن اإلصابــات والحــوادث المهنيــة وعلــى تحســين ظــروف العمــل للموظفيــن والمقاوليــن فــي إطــار 
خارطــة الطريــق الخاصــة بالســالمة.  وحققــت ذلــك بإجــراء عمليــات تفتيــش منتظمــة علــى أعمــال المقاوليــن مــن الباطــن وعقــد اجتماعــات 

التوجيه/التدريــب مــع المجموعــات حــول أهميــة التوعيــة بالســالمة.

الخدمات العامة

عملــت إدارة المشــتريات بشــكل وثيــق مــع إدارة المــوارد البشــرية علــى تحســين عمليــة تتبــع النفقــات فــي مجــاالت مثــل اإلمــدادات الغذائيــة، 
والنفقــات الطبيــة وتأجيــر الســيارات.  وتمــت تغطيــة حوالــي 90% مــن حجــم اإلنفــاق علــى الخدمــات العامــة مــن خــالل أوامــر الشــراء علــى 

تطبيقــات النظــام والمنتجــات، تمكنــت مــن تلبيــة أهــداف الميزانيــة »التكاليــف الثابتــة األخــرى« لعــام 2014.  
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وقــد غطــت وســائل النقــل أيضــا عقــود طويلــة األجــل بمــا فــي ذلــك الرحــالت اإلضافيــة، ممــا أدى إلــى تحســن اســتخدام مركبــات المجموعــة.  
وشــملت العقــود الجديــدة المبــادئ التوجيهيــة للتفتيــش علــى المركبــات ولوائــح القيــادة اآلمنــة للســائقين.

تأهيل الموردين

ــم  ــن والتزامه ــم الموردي ــذي يقي ــن، ال ــل الموردي ــر نظــام تأهي ــتدامة عب ــة المس ــا بالتنمي ــى التزامه ــة عل ــام 2014، حافظــت المجموع ــي ع ف
بالصحــة والســالمة وحمايــة البيئــة، وكذلــك قواعــد األخالقيــات المتبعــة بالمجموعــة.  ويأتــي هــذا النظــام كثمــرة للجهــد المشــترك بيــن إدارة 
المشــتريات واإلدارة الفنيــة وإدارة الســالمة وإدارة الماليــة واإلدارة القانونيــة، فــكل منهــا مســئولة عــن تقييــم المورديــن فــي مجــال تخصصهــا 

للتأكــد مــن تلبيتهــم لمعاييــر الشــركة. 

سياسة الجودة ونطاق المنتجات

تقدم المجموعة أنواعًا عدة مختلفة من األسمنت بدرجات قوة انضغاط متفاوتة، تماشيًا مع المواصفات القياسية المصـرية

 .)2011/1-197 EN( والدولية )4756-2013/1 ES( 

وفيما يلي المنتجات األسمنتية التي تنتجها المجموعة:

CEM I 42,5 Nأسمنت بورتالندي  عادي
CEM I 42,5 Rأسمنت بروتالندي عادي  

CEM II /B-L 32,5 Nأسمنت بورتالندي الحجر الجيري
CEM II /A-S 32,5 Rأسمنت بورتالندي خبث أفران الحديد 

SRC 42,5 Nأسمنت مقاوم للكبريتات
CEM I 52,5 Nأسمنت بروتالندي  عادي أبيض 

CEM II /B-L 42,5 Nأسمنت بورتالندي الحجر الجيري أبيض  

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

كالرخــام والجرانيــت والصلــب والســكر والــورق والبتــرول والزجــاج والبلــور والســماد والمطــاط .

ــد  ــوة انضغاطــه مــن خــالل نظــام إدارة الجــودة. وكانــت المجموعــة ق وتتحكــم المجموعــة فــي جــودة كل نــوع مــن المنتجــات األســمنتية وق
أطلقــت خــالل النصــف األول مــن عــام 2012 سياســة جديــدة للجــودة، وكان الهــدف هــو تدعيــم خطــط المجموعــة لتحســين جــودة منتجاتهــا 
وعملياتهــا وخدماتهــا، ومــن ثــم تقديــم قيمــة مضافــة علــى طــول دورة حيــاة المنتجــات. أمــا الهــدف النهائــي فــكان هــو تعزيــز العالقــة بيــن 

العمــالء والمورديــن. 

وحرصــا علــى ضمــان مراقبــة جــودة المنتجــات بشــكل دوري، قامــت المجموعــة بتوقيــع اتفــاق مــع المركــز القومــي لبحــوث البنــاء واإلســكان 
لمراقبــة منتجــات المجموعــة عــن طريــق معاملهــم المعتمــدة. ونشــير هنــا إلــى أن جميــع مصانــع المجموعــة قــد اعتمــدت نظــام إدارة الجــودة، 
وخضعــت للمراجعــات المنتظمــة والتحديثــات الروتينيــة، فضــاًل عــن حصولهــا علــى شــهادة ISO 9001-2008 لنظــام إدارة الجــودة وكذلــك 
شــهادة ISO 14001-2004 لنظــام اإلدارة البيئيــة. كمــا أن مصانــع المجموعــة حاصلــة علــى EN 197-1 لمعاييــر التركيــب والمواصفــات 
والمطابقــة وشــهادة EN 197-2 لتقييــم المطابقــة للمواصفــات. كمــا حصــل األســمنت األبيــض الــذي تنتجــه المجموعــة علــى عالمــة الجــودة 
األوروبيــة. ويجدراألشــارة أن جميــع منتجــات المجموعــة حاصلــة علــى عالمــة الجــودة المصريــة ) EQM( طبقــا لمعاييــر هيئــة المواصفــات 

والجــودة

وخــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2014، تــم تحديــث دليــل نظــام الجــودة ليعكــس التعديــالت التــي أدخلــت فــي عامــي 2013 و2014 مــن 
حيــث معايــرة األدوات وتدريــب العامليــن فــي المختبــرات، واالشــتراطات القياســية الجديــدة وإجــراءات اعتمــاد األهــداف.  وعــالوة علــى ذلــك، 

ســاهمت اإلدارات األخــرى فــي دليــل نظــام الجــودة عــن طريــق تحديــث إجراءاتهــا وفقــا لسياســة الجــودة الخاصــة بالمجموعــة. 

البحوث واالبتكار

يحظــى التــزام مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت تجــاه البحــوث واالبتــكار بأهميــة اســتراتيجية مــن أجــل ضمــان النمــو والتنافســية العالميــة 
وجــودة الحيــاة للمجتمعــات المحليــة المحيطــة بمصانعهــا. ومــن األهميــة أيضــًا تلبيــة المعاييــر التــي يضعهــا برنامــج التنميــة المســتدامة. 

ــة للمجموعــة، 6.7% خــالل عــام 2014 )6.5% خــالل عــام 2013  ــدورة العالمي ــكار وال ــن دورة االبت ــكار، أي النســبة بي ــغ معــدل االبت وبل
ــرف  ــق ط ــن طري ــق ع ــج للتحق ــت النتائ ــام 2009، خضع ــذ ع ــي 2010(. ومن ــي 2011 و 4.8% ف ــام 2012، 6.9% ف ــالل ع و6.2% خ
ــرادات الناتجــة عــن المشــروعات  ــث بلغــت نســبة اإلي ــة أساســية لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، حي ــكار قيم ــد االبت خارجــي. ويع
المبتكــرة إلجمالــي المبيعــات 6.7 خــالل عــام 2014، متجــاوزًة المتوســط الــذي حددتــه المجموعــة كهــدف علــى المــدى المتوســط والطويــل 

ــوب.    ــك مــن خــالل المبيعــات المســجلة بمحــالت Bravo build ومركــز مبيعــات قلي ــغ 3.4%، وذل ــذي يبل وال

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 وفقــًا 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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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 
ديســمبر2014 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 عرضــًا عــاداًل وواضحــًا 
وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة 
داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا 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.

مسئولية 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 خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة . 

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة. وتعتمــد اإلجــراءات 
التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم  المهنــي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن 
الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام المنشــأة بإعــداد القوائــم الماليــة 
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.

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

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 ديســمبر2014 ، وعــن أدائهــا المالــي المســتقل 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 ديســمبر2014. ولتفهــم أشــمل للمركــز المالــي المجمــع للشــركة فــي 31 ديســمبر2014 
وكــذا أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة 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 
المســتقلة متفقــة مــع مــا هــو وارد بتلــك الحســابات ، كمــا تطبــق الشــركة نظــام تكاليــف يفــي بالغــرض منــه وقــد تــم جــرد المخــزون بمعرفــة 

إدارة الشــركة طبقــًا لألصــول المرعيــة .

البيانــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلــس اإلدارة المعــد وفقــًا لمتطلبــات القانــون 159 لســنة 1981 والئحتــه التنفيذيــة متفقــة مــع مــا هــو وارد 
بدفاتــر الشــركة وذلــك فــي الحــدود التــي تثبــت بهــا مثــل تلــك البيانــات بالدفاتــر.

القاهرة في : 25 فبراير 2015

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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االميزانية المستقلة فى 31 ديسمبر 2014
20142013إيضاح

جنيه مصرىجنيه مصرى
أصول غير متداولة

670.153.431495.268.061)3(أصول ثابتة
336.940.011217.121.847)4(مشروعات تحت التنفيذ

4.546.052.9884.498.351.738)5 – أ(إستثمارات فى شركات تابعة
30.267.25530.267.255)5 – ب(إستثمارات فى شركة شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة

2.543.7673.861.405)5 – ج(إستثمارات متاحة للبيع
1.186.791836.791)5 – د(مسدد تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى

43.000.00046.000.000)6(قرض إلى شركات تابعة
5.630.144.2435.291.707.097إجمالى أصول غير متداولة

أصول متداولة
442.115.519195.410.955)7(مخزون 
658.136165.613)8(عمالء 

2.688.6882.349.934)9(مستحق من أطراف ذات عالقة
161.381.23979.025.187)10(مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

668.081.7071.058.608.637)11(نقدية لدى البنوك
1.274.925.2891.335.560.326إجمالى أصول متداولة

إلتزامات متداولة
152.979.726143.730.547)12(مخصصات

-50.715.612)13(بنك سحب على المكشوف
315.565.179193.342.453موردون

63.094.37533.419.164)14(مستحق إلى أطراف ذات عالقة
-70.243.341ضرائب دخل عن العام 

97.533.354-ضرائب دخل مستحقة
267.817.826148.028.279)15(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

920.416.059616.053.797إجمالى إلتزامات متداولة 
354.509.230719.506.529رأس المال العامل  

5.984.653.4736.011.213.626إجمالى االستثمار

يتم تمويله على النحو التالى
حقوق الملكية

909.282.535909.282.535)16/أ(رأس المال المصدر والمدفوع
454.641.267454.641.267)16/ب(إحتياطى قانونى

2.211.709.1712.211.524.361)16/ب(احتياطيات أخرى
1.430.7672.748.405صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

1.888.562.4991.785.348.568أرباح مرحلة
471.824.836628.473.258أرباح العام

5.937.451.0755.992.018.394إجمالى حقوق الملكية

إلتزامات غير متداولة
13.571.41113.496.517)17(التزامات أخرى طويلة االجل

33.630.9875.698.715)18(إلتزامات ضريبية مؤجلة
47.202.39819.195.232إجمالي إلتزامات غير متداولة

5.984.653.4736.011.213.626إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة
رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الحساباتمراقبا الحسابات

نبيل أكرم اسطنبولى   عماد 
عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان  كوتشوك اوغلوشريف المصرىحافظ راغب

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

- تقرير مراقبى الحسابات مرفق

قائمة الدخل المستقلة عن السنة المنتهية فى 31  ديسمبر 2014

20142013إيضاحالبيان
جنيه مصرىجنيه مصرى

2.026.713.1151.673.539.137مبيعات
)1.380.805.073()1.720.545.414(تكلفة مبيعات

306.167.701292.734.064مجمل األرباح

)84.673.180()112.779.221()20(مصروفات عمومية وإدارية
)18.293.744()26.146.111()12(مخصصات

14.783.3363.960.222مخصصات انتفى الغرض منها
193.752-رد األنخفاض فى قيمة األرصدة المدينة

)111.000()116.250(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال أعضاء مجلس اإلدارة
298.865.926375.400.489)22(توزيعات أرباح
35.007.66868.706.727)21(إيرادات أخرى
515.783.049637.917.330أرباح التشغيل

)2.441.625()4.529.373(مصروفات تمويلية
)1.688.102(-االنخفاض فى قيمة االستثمارات

47.847.73836.914.641فوائد دائنة
2.464.189184.809أرباح بيع أصول ثابتة

11.275.80952.477.387فروق تقييم عملة
-)2.840.963(خسائر بيع مخزون راكد

570.000.449723.364.440األرباح قبل ضرائب الدخل

2.642.172)27.932.272()18(ضرائب دخل مؤجلة عن العام
)97.533.354()70.243.341()19(ضرائب دخل عن العام

471.824.836628.473.258 أرباح العام
2.373.22)26(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 2014

البيان
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
909.282.535454.641.2672.211.524.3612.748.4051.785.348.568628.473.2585.992.018.394الرصيد في 1 يناير 2014 

-)628.473.258(628.473.258----محول إلى أرباح مرحلة

توزيعات أرباح ومحول إلى 
)525.074.517(-)525.259.327(- 184.810- - إحتياطيات أخرى  

صافى خسائر غير محققه 
)1.317.638(--)1.317.638(---من استثمارات متاحة للبيع

471.824.836471.824.836-----أرباح العام 

الرصيد فى31 ديسمبر 
2014909.282.535454.641.2672.211.709.1711.430.7671.888.562.499471.824.8365.937.451.075

909.282.535454.641.2672.210.626.6602.626.6801.508.848.343596.445.3985.682.470.883الرصيد فى 1 يناير 2013 

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

توزيعات أرباح ومحول إلى 
)319.047.472(-)319.945.173(- 897.701- - إحتياطيات أخرى  

صافى أرباح غير محققة من 
121.725--121.725---استثمارات متاحة للبيع

628.473.258628.473.258-----أرباح العام 

الرصيد فى31 ديسمبر 
2013909.282.535454.641.2672.211.524.3612.748.4051.785.348.568628.473.2585.992.018.394

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

قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014
20142013إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
570.000.449723.364.440األرباح قبل ضرائب الدخل

)375.400.489()298.865.926()22(توزيعات ارباح
114.746.449102.062.894)3(إهالك أصول ثابتة

26.146.11118.293.744)12(المخصصات 
)3.960.222()14.783.336(مخصصات انتفى الغرض منها

1.099.277-االنخفاض فى قيمة المخزون الراكد
-)6.264.811()7(رد االنخفاض فى قيمة المخزون الراكد
)193.752(-رد االنخفاض فى قيمة األرصدة المدينة

1.499.89415.071.517)17(إلتزامات مكونة مقابل خطة مزايا التقاعد
4.529.3732.441.625المصروفات التمويلية

1.688.102-االنخفاض فى قيمة االستثمارات
)36.914.641()47.847.738(فوائد دائنة

)184.809()2.464.189()3()ارباح( بيع اصول ثابتة
346,696,276447.367.686أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

30.955.241)240.439.753()7(التغير في المخزون
184.376)492.523()8(التغير في العمالء 

11.506.135)338.754()9(التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
1.097.095)86.357.134()10(التغير في المصروفات المدفوعة مقدمًا  واألرصدة المدينة األخرى 

)4.990.360(122.222.726التغير في الموردون
29.675.2114.145.391)14(التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

)9.917.859(119.789.547)15(التغير في المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 
290.755.596480.347.705النقدية المتولدة من التشغيل
)2.441.625()4.529.373(مصروفات تمويلية مدفوعة

)82.130.340()97.533.354(ضرائب دخل مدفوعة
)6.787.365()2.113.596()12(مخصصات مستخدمة

)1.575.000()1.425.000(مدفوعات خطة مزايا التقاعد
185.154.273387.413.375صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
)976.697(-مدفوعات لشراء اصول ثابتة
2.503.899184.809)5 أ(متحصالت بيع اصول ثابتة

-)48.051.250(مدفوعات اإلستثمارات فى شركات تابعة
)151.369.907()409.489.693()4(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ

)150.000(-)5 د(مدفوعات مقابل مسدد تحت حساب االستثمار فى شركات تابعة واخرى
298.865.926375.400.489)22(توزيعات أرباح محصلة

51.848.82031.069.187فوائد دائنة محصلة
254.157.881)104.322.298(صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
3.000.00014.000.000متحصالت  قرض الى شركة تابعة

)319.047.472()525.074.517(توزيعات ارباح مدفوعة
)305.047.472()522.074.517(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل

336.523.784 )441.242.542(صافى )النقص( الزيادة في النقدية وما في حكمها – خالل العام
1.058.608.637722.084.853النقدية وما في حكمها – أول العام

617.366.0951.058.608.637النقدية وما في حكمها – أخر العام
- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1 ( إلي )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
668.081.7071.058.608.637)11(نقدية لدى البنوك                                                                          

يخصم :
-)50.715.612()13(بنوك سحب على المكشوف                                                               

617.366.0951.058.608.637
- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة   
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2014

1 - نبذة عن الشركة

تأسست شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( في 1977 طبقا ألحكام القانون 43 لسنة 1974 الذي ألغى وحل محله القانون 230 
لسنة 1989 والمستبدل بقانون ضمانات وحوافز االستثمار 8 لسنة 1997، تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري في 11 ابريل 1979 برقم 

.181134

تستحوذ مجموعة إيتال شيمنتي )من خالل شركاتها التابعه( على نسبة 55 % من رأس مال الشركة فى 31 ديسمبر 2014 .

ويتمثل غرض الشركة في إنتاج األسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة االسمنت والمرتبطة بها وإنتاج مواد البناء 
األخرى ومستلزمات التشييد واالتجار فيها وإستغالل المناجم والمحاجر فيما عدا الرمل و الزلط ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن 
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة لإستثمار والمناطق الحرة. 

كما هو مبين باإليضاح رقم )5( فالشركة لها شركات تابعة، وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )17(" القوائم المالية المجمعة والمستقلة 
"والمادة )188( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ، تعد الشركة قوائم مالية مجمعة يمكن الرجوع إليها للحصول على صورة 

أوضح عن المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة ككل . 

تم إعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 فى 25 فبراير 2015 طبقًا لقرار مجلس اإلدارة المنعقد فى ذلك 
التاريخ .

2 - أهم السياسات المحاسبية المطبقة

2. 1 أسس إعداد القوائم المالية

يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لفرض االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا األصول المالية المتاحة للبيع والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

التوافق مع معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا 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 أوليًا 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 .

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف األولى.

يتم ترجمة األصول والخصوم غير النقدية والتى يتم قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى التاريخ التى تحددت فيه القيمة 
العادلة.

2. 4 األصول الثابتة وإهالكاتها

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع اإلهالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل القيمة, وتتضمن هذه التكلفة عند تحققها 
والوفاء بشروط االعتراف بها ، تكلفة الجزء المستبدل من المباني والمعدات ، وبالمثل ، عند إجراء فحص شامل يتم االعتراف بتكاليفه في 
حالة الوفاء بشروط االعتراف بالقيمة الدفترية للمباني والمعدات كإحالل، ويتم االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة 

الدخل عند تحققها . 

يبدأ إهالك األصل عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح عليها قادرا على التشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة ، ويتم حساب اإلهالك 
بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراضى لألصل على النحو التالي :

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

االستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها  سيطرة ، ويفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة 
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سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها ما يزيد نصف حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها ، فيما عدا تلك الحاالت 
االستثنائية التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل سيطرة

تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات تابعة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء‘ وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة 
تلك االستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حدة.

االستثمارات في شركات شقيقة

االستثمارات في شركات شقيقة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة في 
مشروع مشترك ، ويفترض وجود النفوذ المؤثر عندما تمتلك الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  من خالل الشركات التابعة لها  لنسبة 
20% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها ، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية ال تمثل نفوذا مؤثرا.

تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء. وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة 
تلك االستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حدة، 

االستثمارات المتاحة للبيع 

للبيع عند االقتناء وغير مبوبة كقروض و مديونيات أو  للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة  المتاحة  االستثمارات 
كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .

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

بعد االعتراف األولى ، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق 
الملكية وذلك حتى إلغاء األصل المالي من الدفاتر ، وعندئذ يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة 
الدخل، أو يحدد إلجراء عملية اضمحالل القيمة وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل.

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 .

حصص الملكية في المشروعات المشتركة

المشروع المشترك: هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان او أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع لرقابة مشتركة .

السيطرة المشتركة: هى مشاركة بموجب اتفاق تعاقدى للسيطرة على نشاط اقتصادى ، و توجد السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب القرارات 
التشغيلية و المالية و االستراتيجية  المرتبطة بالنشاط موافقة باإلجماع من الشركاء ) األطراف الذين يشاركون فى السيطرة(.

هذا و تعترف شركة السويس لألسمنت بحصة ملكيتها فى المشروع المشترك بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة و بالقوائم المالية المجمعة بإستخدام 
طريقة حقوق الملكية.

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 )طبقًا لقوائم التكاليف( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ,

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

- مخزون إنتاج غير تام : على اساس التكلفة الصناعية )آلخر مرحلة تم اإلنتهاء منها طبقًا لقوائم التكاليف( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

وتتمثل تكلفة اإلنتاج غير التام فى نصيب اإلنتاج من تكلفة كل من المواد المباشرة ، العمالة المباشرة ونصيب من التكاليف الصناعية غير 
المباشرة حتى المرحلة التى وصل إليها وال تشمل تكلفة اقتراض.

صافى القيمة البيعية هى سعر البيع التقديرى فى سياق النشاط العادى ناقصًا التكلفة التقديرية لإتمام والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البيع .

يتم االعتراف باالنخفاض فى قيمة المخزون إلى صافى القيمة البيعية وجميع خسائر المخزون ضمن تكلفة المبيعات بقائمة الدخل فى الفترة التى 
حدث فيها االنخفاض أو الخسارة وذلك بناءا على دراسة 

فنية معتمدة تراعي جميع االسس الفنية والسوقية لتقدير االنخفاض ، ويتم االعتراف برد االنخفاض فى المخزون الناتج من االرتفاع فى صافى 
القيمة البيعية بقائمة الدخل كتخفيض من تكلفة المبيعات فى الفترة التى حدث فيها  الرد .

2 .8 العمالء والمدينون المتنوعون

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

يتم قياس خسائر اإلضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة , ويتم االعتراف بخسائر 
اإلضمحالل بقائمة الدخل ويتم االعتراف برد خسائر اإلضمحالل فى الفترة التى حدث فيها.

2 .9 المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالى قانونى أو حكمى نتيجة لحدث ماضى ، ويكون معه من المتوقع أن يتطلب 
ذلك تدفقًا خارجًا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام ، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ويتم مراجعة المخصصات فى تاريخ كل 
ميزانية وتحديدها إلظهار أفضل تقدير حالى ، وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهريًا فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو 

القيمة الحالية لإنفاق المتوقع المطلوب لتسوية االلتزام .

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

2 .10 احتياطي قانوني

طبقًا للنظام األساسى للشركة، يجنب 5% من صافى أرباح العام لتكوين إحتياطى قانونى حتى يبلغ هذا اإلحتياطى 50% من رأس مال الشركة 
المصدر ، ويستعمل اإلحتياطي بناء على قرار من الجمعية العامة وفقًا إلقتراح مجلس اإلدارة .

2 .11 اإلقتراض

يتم اإلعتراف باالقتراض مبدئيًا بالقيم التى تم استالمها ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خالل عام ضمن اإللتزامات المتداولة ، ما لم يكن لدى 
الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية ، فيتم عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة 

األجل .
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يتم قياس القروض واإلقتراض بفوائد بعد اإلعتراف المبدئي على أساس التكلفة المستهلكة بطريقة سعر الفائدة الفعال , تدرج أرباح وخسائر 
إستبعاد اإللتزامات في قائمة الدخل باإلضافة من خالل عملية اإلستهالك بطريقة سعر الفائدة الفعال .

يتم إحتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأتعاب أو تكاليف تكون جزءًا من سعر الفائدة الفعال ، 
يدرج إستهالك سعر الفائدة الفعال ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل .

2 .12 مزايا العاملين

مزايا نهاية الخدمة

نظام المزايا المحدد

الخدمة  فترة  بناء على آخر مرتب وطول  المزايا  الحصول على هذه  الحق فى  الشركة ويحسب  الخدمة لموظفى  نهاية  الشركة مزايا  تعطى 
للموظفين ، ويتم إثبات استحقاق التكلفة المتوقعة لتلك المزايا خالل فترة التوظيف .

يتم إثبات مزايا نهاية الخدمة المتوقعة خالل فترة خدمة الموظفين باستخدام القيمة الحالية األكتوارية للمدفوعات المستقبلية الالزمة لتسوية االلتزام 
الناتج عن خدمات الموظفين فى الفترة الحالية والفترات الماضية.

ويتم االعتراف باألرباح والخسائر االكتوارية لمزايا نهاية الخدمة في فترة حدوثها بالكامل في قائمة الدخل.

2 .13 ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقًا لقانون الضرائب المصري .

ضرائب الدخل الجارية

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

ضرائب الدخل المؤجلة

ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة اإللتزامات على الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها لألصل أو اإللتزام لإغراض 
الضريبية )األساس الضريبي( وقيمتها المدرجة بالميزانية )األساس المحاسبي( وذلك بإستخدام سعر الضريبة  المطبق.

ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية اإلنتفاع بهذا األصل لتخفيض األرباح الضريبية المستقبلية 
،¬ ويتم تخفيض األصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

يتم إدراج الضريبة الجارية والمؤجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل للفترة ، فيما عدا الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفس 
الفترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية .

2 .14 االعتراف باإليراد

يتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن 
قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافى بعد خصم أى خصم تجارى أو خصم 

كمية أو ضرائب مبيعات أو رسوم .

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

• بيع البضائع

يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع البضائع عندما تقوم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد األساسية لملكية السلع إلى المشترى ويحدث هذا 
عادة عند تسليم البضائع.

• 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

يتم االعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ، المصروفات اإلدارية والعمومية والمصروفات األخرى مع إدراجها بقائمة الدخل 
فى السنة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف .

2 .16  تكلفة اإلقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل والذى يتطلب فترة زمنية طويلة لتجهيزه لإستخدام فى 
األغراض المحددة له أو لبيعه كجزء من تكلفة األصل ، يتم تحميل تكاليف االقتراض األخرى كمصروف فى الفترة التى تحققت فيها ، تتمثل 

تكاليف االقتراض فالفوائد والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال .

2 .17 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر 
عليها أو خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالقة ، ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مع 

األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة .

2 .18 التقديرات المحاسبية

المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم األصول ، االلتزامات ،  القوائم  يتطلب إعداد 
اإليرادات والمصروفات خالل السنوات المالية ، هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .

2 .19  إضمحالل قيمة األصول 

اضمحالل قيمة األصول المالية 

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل مالي أو مجموعة من االصول 
المالية قد أضمحل ، ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من االصول المالية قد أضمحل إذا ، وإذا فقط كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل 
القيمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد االعتراف االولي باألصل واثر على التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي أو مجموعة من االصول 

المالية والتى يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه .

اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية ، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل قد أضمحل ، عندما تزيد 
القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ، فيعتبر أن هناك اضمحالل لألصل وبالتالي يتم تخفيضه إلى قيمته اإلستردادية 

، وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل .

يتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة األصل االستردادية منذ إثبات أخر 
خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة ، وتكون محدودة بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية ألصل ، )نتيجة لرد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة(، 
القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد اإلهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل 
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القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة ، ويتم إثبات الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل .

2 .20 قائمة التدفقات النقدية 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة .

2 .21 النقدية وما في حكمها

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية بالصندوق ، الحسابات الجارية بالبنوك والودائع ألجل التي تستحق 
خالل ثالثة أشهر وتخصم البنوك أرصدة دائنة .

3 . أصول ثابتة

البيان
أراضى

مباني وإنشاءات 
ومرافق وطرق

اآلت ومعدات وعدد 
وأدوات

اإلجماليأثاث ومعدات مكاتبوسائل نقل وانتقال

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
التكلفة 

398.503500.065.6901.364.843.36940.486.05879.404.4431.985.198.063في 1 يناير 2014
محول من مشروعات 

26.024.439257.394.086963.4465.289.558289.671.529 -تحت التنفيذ )ايضاح 4(
)11.264.273(-)2.923.349()8.340.924(--إستبعادات

398.503526.090.1291.613.896.53138.526.15584.694.0012.263.605.319في 31 ديسمبر 2014

مجمع اإلهالك 
)1.489.930.002()53.593.780()35.375.111()1.028.247.828()372.713.283(-في 1 يناير 2014

)114.746.449()7.139.702()1.503.145()88.714.774()17.388.828(-إهالك العام
11.224.563-8.340.9242.883.639--إستبعادات

)1.593.451.888()60.733.482()33.994.617()1.108.621.678()390.102.111(-في 31 ديسمبر 2014
صافى القيمة الدفترية 

398.503135.988.018505.274.8534.531.53823.960.519670.153.431فى 31 ديسمبر 2014
صافى القيمة الدفترية 

398.503127.352.407336.595.5415.110.94725.810.663495.268.061فى 31 ديسمبر 2013

أواًل:

جنيه مصري
2.503.899متحصالت أصول ثابتة مباعة

11.264.273تكلفة أصول ثابتة مباعة
)11.224.563(مجمع إهالك أصول ثابتة مباعة

39.710القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة
2.464.189أرباح بيع أصول ثابتة 

ثانيًا:
* تتضمن األصول الثابتة فى 31 ديسمبر 2014 أصول مهلكة دفتريًا بالكامل ومازالت مستخدمة. تكلفة اقتناء تلك األصول على النحو التالي:

التكلفةاألصل
178.779.430مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

564.566.770آالت ومعدات وعدد وأدوات
29.886.471وسائل نقل وانتقال

40.970.742أثاث ومعدات مكاتب
814.203.413اإلجمالى

* ال توجد قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتة المدرجة أعاله مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة.

* ال توجد أصول ثابتة معطلة مؤقتًا ، كما أن القيمة العادلة لألصول الثابتة ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن القيمة الدفترية لهذه األصول.
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4. مشروعات تحت التنفيذ

الرصيد في 31 ديسمبر 2014المحول لالصول الثابتة خالل العام )ايضاح 3(اإلضافات خالل العامالرصيد في 1 يناير 2014
جنيه مصريجنية مصرىجنيه مصريجنيه مصري

217.121.847409.489.693)289.671.529(336.940.011

5. استثمارات

أ( إستثمارات فى شركات تابعة   

البيان
نسبة المساهمة 

%
القيمة االسمية 

للسهم
2014

تكلفة اإلستثمارات 
2013

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى
شركات تابعة

99.5552.832.496.9522.832.496.952شركة 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(*

56.311022.438.10822.438.108شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 
98.28100225.000225.000شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(

98.28100225.000225.000شركة اكسيم إيجيبت )ش.م.م(
شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة –

-5047.701.250 ش.ذ.م.م - السعودية **
شركات تابعة من خالل استثمارات غير مباشرة**

96.371003.500.0003.500.000شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(
52101111الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(

4.546.052.9884.498.351.738

* 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.
وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــى 26 فبرايــر 2012 تعديــل المــادة )2( مــن النظــام األساســى بتعديــل اســم الشــركة الــى: العالميــة إلنتــاج الخرســانة 

الجاهــزة ش.م.م.
ــة للخرســانة  ــة العالمي ــى أســهم شــركة المدين ــة( باالســتحواذ علــى 50% مــن إجمال ** بتاريــخ 21 ينايــر 2014 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري

ــه مصــرى  ــة بلغــت 47.701.250 جني ــة دفتري ــال ســعودى بتكلف الجاهــزة )شــركة ذات مســئولية محــدودة – الســعودية( ، القيمــة االســمية 100 ري
و بتاريــخ 31 مــارس 2014 اتفقــت شــركة ايتالشــيمينتى و التــى تمتلــك نســبة 50% االخــرى مــن أســهم شــركة المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة مــع شــركة الســويس 
لألســمنت ش.م.م علــى أن تديــر شــركة الســويس لألســمنت نشــاط شــركة المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة.، وبالتالــى ســيطرة شــركة الســويس لألســمنت علــى شــركة 

المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة
و بتاريــخ 18 ديســمبر 2014 ، قــررت شــركتى ايتــال شــيمنتى و الســويس لألســمنت علــى زيــادة حصتهــم فــي رأســمال شــركة المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة )شــركة 
ذات مســئولية محــدودة – الســعودية( بمبلــغ 50 مليــون ريــال ســعودى ، هــذا و قــد بلغــت حصــة شــركة الســويس لألســمنت مــن الزيــادة مبلــغ 25 مليــون ريــال ســعودى تــم 

ســدادها نقــدًا.

*** 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:

ــة بنســبة  ــة( - شــركة تابع ــوان )شــركة مســاهمة مصري ــر المباشــرة )مــن خــالل شــركة أســمنت حل ــة( غي - مســاهمة شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصري
99.55% و شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 66.12%(  فــي شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة 

ــة( بنســبة %96.37. مصري
- 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 96.37%( فــي شــركة الســويس لالســتيراد والتصديــر )ش.م.م( بنســبة %97.88.

ب( استثمارات فى شركة شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة

البيان
نسبة المساهمة

القيمة االسمية 
للسهم

20142013

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
إستثمارات في شركات شقيقة

451028,334,25728,334,257شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(
28,334,25728,334,257أجمالي االستثمار في شركات شقيقة

حصص في مشروعات مشتركة – منشأت خاضعة 
لسيطرة مشتركة

49.661003.621.1003.621.100شركة السويس للجير)ش.م.م(*
)1.688.102()1.688.102(اضمحالل في تكلفة األستثمار

1.932.9981.932.998أجمالي حصص في مشروعات مشتركة
أجمالي االستثمار في شركات شقيقة و حصص في 

30.267.25530.267.255مشروعات مشتركة
* تمتلــك شــركة الســويس لألســمنت ) ش.م.م( حصــة بنســبة 49.66 % فــي شــركة الســويس للجيــر )ش.م.م( ، منشــأة خاضعــة لســيطرة مشــتركة و يتــم إدارتهــا بالمشــاركة مــع شــركة 

يونيــكالك ) شــركة إيطاليــة تمتلــك حصــة 50 %( و شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة ) ش.م.م( والتــى تمتلــك حصــة %1 . 
هــذا و يرتبــط المشــاركون بإتفــاق تعاقــدى لإشــتراك فــى الســيطرة علــى األنشــطة اإلقتصاديــة للمشــروع ، و يتطلــب المشــروع موافقــة باإلجمــاع علــى القــرارات الماليــة و التشــغيلية بيــن 

المشــاركين . هــذا و تعتــرف شــركة الســويس لألســمنت بحصتهــا فــى المشــروع المشــترك بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة و بالقوائــم الماليــة المجمعــة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكية.

ج( استثمارات متاحة للبيع

البيان
نسبة المساهمة

القيمة االسمية 
للسهم

20142013

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

– مقيدة بالبورصة )سوق غير نشطة(
0.137101.113.0001.113.000)الشركة المصرية لألسمنت سابقًا(

1.430.7672.748.405صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
2.543.7673.861.405

د( مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى    

البيان
نسبة المساهمة

القيمة االسمية 
للسهم

20142013

جنيه مصرىجنيه مصريجنيه مصرى%
99.93.64186.791186.791شركة سويس بوسفور

1100650.000600.000شركة ايطالجن مصر للطاقة )ش.م.م(
1100350.00050.000شركة ايطالجن خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(

1.186.791836.791

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 2014 مبلغ 20 مليون جنيه مصرى للشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة و 23 مليون جنيه مصرى للشركة المصرية لتنمية 

مواد البناء )ديكوم( )شركة تابعة بنسبة %52(   
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7. مخزون

البيان
20142013

 جنيه مصريجنيه مصري
12.717.3037.153.628خامات

152.247.110161.483.188قطع غيار ومهمات
64.406.61810.842.606وقود

3.905.0522.516.401مستلزمات تعبئة
178.053.12936.985.897إنتاج غير تام

66.652.47931.423.588إنتاج تام
15.119.2442.255.874بضاعة بالطريق

493.100.935252.661.182
يخصم:

)57.161.139()50.896.328(انخفاض قيمة مخزون )قطع غيار( راكد 
)89.088()89.088(انخفاض قيمة مخزون )مهمات - أكياس( راكد 

)50.985.416()57.250.227(
442.115.519195.410.955

* بلغت قيمة رد االنخفاض التي تمت على المخزون و تم إدراجه ضمن تكلفة المبيعات مبلغ 6.264.811 جنية مصرى    

8. عمالء

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
995.431502.908عمالء

يخصم:
)337.295()337.295(االضمحالل في قيمة أرصدة العمالء

658.136165.613

9 . مستحق من أطراف ذات عالقة

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
1.515.1281.406.863الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

-3.702شركة اكسيم مصر )ش.م.م(
-8.834شركة السويس لألستيراد والتصدير )ش.م.م(
159.970-شركة ايطالجن خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(

202-شركة السويس للجير )ش.م.م( 
366366شركة تكنوجرا فيل )ش.م.م(

1.160.658782.533الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(
2.688.6882.349.934

10. مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى - بالصافي

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
8.510.2644.927.429مصروفات مدفوعة مقدمًا

88.182.80612.537.121دفعات مقدمة للموردين
37.155.01335.324.490تأمينات لدى الغير

-527مدينو بيع اصول ثابتة
7.416.7107.574.294مصلحة الضرائب
12.879.6085.868.762ضرائب مستردة

255.255255.255رصيد حساب جارى مجمد لدى بنك قطر الوطنى االهلى لحساب مصلحة الضرائب
5.618.3777.174.075ارصدة مدينة اخرى

160.018.56073.661.426
3.303.5497.304.631فوائد دائنة مستحقة 

)1.940.870()1.940.870(يخصم: االضمحالل فى قيمة األرصدة المدينة األخرى 
161.381.23979.025.187

11. نقدية بالبنوك

البيان
20142013

جنيه مصرىجنيه مصرى
أ - الجنيه المصري :

60.120.48325.103.262حسابات جارية 
442.686.018467.016.672اذون خزانة )تستحق خالل ثالثة شهور(

ب - عمالت أجنبية : 
2.936.386802.203حسابات جارية

162.338.820565.686.500 ودائع ألجل ) تستحق خالل ثالثة شهور(
668.081.7071.058.608.637

12. مخصصات 

البيان
الرصيد في 1 يناير  

2014
مخصصات انتفى المستخدم خالل العامالمكون خالل العام

الغرض منها
الرصيد في 31 
ديسمبر 2014

    جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
93.826.404-)2.113.596(73.850.00022.090.000مطالبات ضريبية محتملة

12.821.837)197.336(-11.869.1731.150.000 منازعات قضائية
46.331.485)14.586.000(-58.011.3742.906.111مطالبات دعم التدريب

143.730.54726.146.111)2.113.596()14.783.336(152.979.726

13. بنك سحب على المكشوف

حصلــت شــركة الســويس لألســمنت علــى حــد إئتمانــى قــدره 160 مليــون جنيــه مصــرى فــي شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن بنــك كريــدى 
أجريكــول – مصــر وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل للشــركة.

كمــا حصلــت علــى الشــركة علــى حــد إئتمانــى قــدره 85 مليــون جنيــه مصــرى أو مــا يعادلــه بالعمــالت األخــرى مــن بنــك كريــدى أجريكــول 
– مصــر لفتــح إعتمــادات مســتندية إلســتيراد مــواد خــام و قطــع غيــار و معــدات متعلقــة بنشــاط الشــركة ، و يتــم حســاب العائــد وفقــًا ألســعار 

فائــدة البنــك المركــزى + 1.95 % ســنويًا.

هذا و قد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ و قدره 50.715.612 جنيه مصرى .
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14. مستحق الى اطراف ذات عالقة

 البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
31.828.86411.474.056شركة سيمون فرنسيه )مساهم رئيسي(

2.205.2531.170.083شركة ايتال شيمنتى
11.178.4185.996.103شركة اسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(

6.972.1702.634.980شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
5.019.2579.250.922شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

5.890.4132.893.020شركة السويس للنقل و التجارة )ش.م.م(
 63.094.37533.419.164

15. مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
30.693.77529.540.668مصروفات مستحقة

203.413.89364.473.000عمالء - دفعات مقدمه
1.717.9272.107.482مصلحة الضرائب – ضرائب كسب عمل

2.708.1567.196.251مصلحة الضرائب – خصم منبع
1.533.2283.762.287مصلحة الضرائب –  ضرائب مبيعات 
3.563.775352.300مصلحة الضرائب –  رسم تنمية طفلة 

5.586.9025.445.168تأمين للغير   
1.013.761932.751تأمينات اجتماعية وتأمين صحي

17.586.40934.218.371أرصدة دائنة أخرى
267.817.826148.028.279

16. رأس المال واالحتياطيات

16/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 راس المــال المرخــص 

بــه ليصبــح بمبلــغ ثالثــة مليــارات وســتمائة مليــون جنيــه مصــرى .

16/ب. االحتياطيات

البيان
 20142013

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

11.989.92111.805.111احتياطي رأسمالي 
2.211.709.1712.211.524.361إجمالى اإلحتياطيات األخرى

2.666.350.4382.666.165.628إجمالى اإلحتياطيات

احتياطي قانوني: 
طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يجنــب 5% مــن صافــى أربــاح العــام لتكويــن إحتياطــى قانونــي حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــى 50% مــن رأس مــال 
الشــركة المصــدر . ويســتعمل االحتياطــي بنــاء علــى قــرار مــن الجمعيــة العامــة وفقــًا القتــراح مجلــس اإلدارة وقــد بلــغ االحتياطــي القانونــي 

الحــد األقصــى ليصــل إلــى 50% مــن رأس المــال المدفــوع.

احتياطي خاص- عالوة إصدار:
 يمثــل 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 طبقًا 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.

17. التزامات أخرى طويلة االجل 

إلتزامات خطة مزايا التقاعد 
تقــوم الشــركة بســداد مبلــغ للعامليــن عنــد التقاعــد وفقــًا لخطــة مزايــا محــددة و التــى تحــدد مبلــغ التقاعــد الــذى يحــق للموظــف . ويدفــع المبلــغ 
ــم  ــا المحــددة بإجــراء تقيي ــم احتســاب الناتــج عــن خطــة المزاي ــاءًا علــى عامــل أو أكثــر مــن بينهــا الســن وســنوات الخدمــة والمرتــب. ويت بن

إكتــوارى بطريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقــدرة بعــد األخــذ فــى االعتبــار مجموعــة االفتراضــات اآلتيــة:
2014البيان

14.5%معدل الخصم 
9 %معدل زيادة األجور

60جدول الحياة

المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية تتمثل في التالي:

البيان
20142013

جنيه مصرىجنيه مصرى
13.571.41113.496.517القيمة الحالية لإلتزامات

13.571.41113.496.517اإللتزامات بالميزانية

بيان حركة اإللتزامات الواردة بالميزانية

البيان
20142013

جنيه مصرىجنيه مصرى
13.496.51711.765.646رصيد اإللتزامات فى اول العام 

869.297811.150تكاليف الخدمة الحالية 
1.878.3651.701.613تكاليف الفائدة

)1.575.000()1.425.000(المزايا المدفوعة
793.108)1.247.768()االرباح( الخسائر االكتوارية على االلتزامات

13.571.41113.496.517رصيد اإللتزامات فى اخر العام

التكلفة الواردة في قائمة الدخل

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
11.765.646-التكلفة عند االعتراف االولى

869.297811.150تكلفة الخدمة المستحقة 
1.878.3651.701.613تكلفة الفائدة

793.108)1.247.768()االرباح( الخسائر االكتوارية المعترف بها خالل العام
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تم إدراج مصروف خطة مزايا التقاعد المكون خالل العام في قائمة الدخل على النحو التالى:

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
13.369.904)378.471(مصروفات عمومية و إدارية

1.878.3651.701.613مصروفات تمويلية
1.499.89415.071.517

18. التزامات ضريبية مؤجلة

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
)41.425.079()65.487.166(اهالك األصول الثابتة

31.856.17935.726.364المخصصات
)5.698.715()33.630.987(صافي الضريبة المؤجلة المثبتة  )كإلتزام( 

19. تسوية السعر الفعلي لضريبة الدخل

البيان
2014

جنيه مصري
570.000.449صافى األرباح قبل ضرائب الدخل

 يضاف :
26.146.111مخصصات 

-مخصص مزايا التقاعد
1.709.067مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

428.393مرتب رئيس مجلس ادارة شركة الهالل لالسمنت
5.597.620تبرعات

114.746.449اإلهالك المحاسبى
1.600.000نادى العاملين

823.800غرامات وتعويضات
5.152مصروفات سنوات سابقة

2.747.662خطة مزايا تقاعد
يخصم:

)192.832.804(اإلهالك الضريبى
)1.538.597(المستخدم من المخصص

)22.295.915(مخصصات انتفى الغرض منها
)2.464.189(ارباح راسمالية

)1.785.930(تبرعات
-أرباح مكافأة  مجلس اإلدارة فى السويس األكياس واسمنت طرة

)268.576.131(توزيعات شركات تابعة
234.311.136وعاء االرباح الخاضع للضريبة

 %25 234.311.136X  )%25( 58.577.784ضريبة الدخل بسعر الضريبة المطبقة
%5 X 233.311.136 )%5( 11.665.557ضريبة الدخل اإلضافية

70.243.341ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي %15.83

20. المصروفات العمومية واإلدارية

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
21.062.20510.430.930أتعاب المساعدة الفنية )ايضاح 27-أ(

46.100.07734.790.235مرتبات
869.29712.576.796خطة مزايا التقاعد

793.108)1.247.768()االرباح( / الخسائر االكتوارية المعترف بها خالل العام
27.420.8689.416.595مصروفات عالقات عامة و دعاية وإعالن

18.574.54216.665.516مصروفات عمومية وإدارية أخرى 
112.779.22184.673.180

21 . إيرادات أخرى

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
10.583.2398.949.816أتعاب إدارة الشركات التابعة

12.228.38449.703.386تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة *
12.196.04510.053.525إيرادات أخرى

35.007.66868.706.727
* يتمثــل هــذا المبلــغ فــي قيمــة مســتحقات مصلحــة الضرائــب مــن رســم تنميــة الطفلــة والتــي تــم إثباتهــا كالتــزام لصالــح مصلحــة الضرائــب عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2014 الــى 31  
مــارس 2014  تــم ردهــا ضمــن حســاب اإليــرادات األخــرى بقائمــة الدخــل وذلــك وفقــًا لالجتمــاع 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 الطفلــة عــن الفتــرة مــن 5 مايــو 2008 حنــي 30 يونيــو 2010 ليصبــح 
9 جنيــه لطــن األســمنت . 

وقــد حصلــت الشــركة خــالل العــام علــي تســوية نهائيــة مــن مصلحــة الضرائــب وبنــاءًا عليهــا فــإن القيمــة المســتحقة مــن مصلحــة الضرائــب وحتــي الفتــرة المنتهيــة فــي 31 يوليــو 
2012 قــد بلغــت 81.603.296 جنيــه مصــري والتــي تــم اســتهالكها مــن رســوم تنميــة الطفلــة المســتقبلية ، وقــد قامــت الشــركة باســتهالك كامــل القيمــة وبــدأت فــى ســداد قيمــة رســم 

الطفلــة المســتحق شــهريا اعتبــارا مــن مــارس 2014 .

22. توزيعات ارباح

البيان
20142013

جنيه مصرىجنيه مصرى
243.933.398244.076.754شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

23.646.49694.585.986شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
5.044.0002.158.000الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

16.196.41616.196.416شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 
1.050.000552.328شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( 

448.0021.725.150شركة الفارج لألسمنت – مصر )ش.م.م( 
1.575.0001.800.000شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(

6.342.61413.045.855شركة الهالل لالسمنت
630.0001.260.000شركة اكسيم ايجيبت )ش.م.م(

298.865.926375.400.489
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23. اإللتزامات المحتملة

- يوجد تسهيالت ائتمانية حصلت عليها الشركة من عدة بنوك مختلفة يبلغ حدها االئتماني      670 مليون جنيه مصري ولم يتم استخدامها 
حتى 31 ديسمبر 2014.

- بلغت خطابات الضمان الصادرة بنـاء على طلب الشركـة كما يلي : 
الغطاء النقديالمعادلالمبلغ بعملة اإلصداراسم البنك 

 بالجنيه مصري بالجنيه مصري
10.00010.00010.000بنك قطر الوطنى االهلى 

2.361.5682.361.56819.763بنـك اإلسكندرية
2.371.5682.371.56829.763

- بلغــت قيمــة االعتمــادات المســتندية القائمــة فــى 31 ديســمبر 2014 الصــادرة لصالــح شــركة الســويس لألســمنت مــن قبــل بنــك كريــدى اجريكــول – مصــر مبلــغ15.511.449  جنيــة 
مصــرى ، كمــا بلغــت قيمــة االعتمــادات المســتندية الصــادرة مــن بنــك اتــش اس بــى ســى-  مصــر مبلــغ4.712.942  جنيــة مصــرى.

24. 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 بناءًا 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:
تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة وتم االعتراض على نتائج الفحص واالعتراض امام اللجنة الداخلية حاليا .

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.
تقوم الشركة بتقديم اإلقرارت الضريبية خالل المدة القانونية ، ولم يتم فحص الشركة ضريبيًا 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: 
تــم االنتهــاء مــن فحــص الدفاتــر عــن هــذه الفتــرة و قامــت الشــركة باالعتــراض علــى نتيجــة الفحــص بالنســبة للمونــة الحراريــة ومــادة االكســيم 

حيــث أن الخــالف منظــور أمــام القضــاء – أمــا باقــى البنــود فقــد تــم تســوية موقــف الشــركة عنهــا.
- الفترة من عام 2010 حتى عام 2011:

تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة وتم االعتراض على نتائج الفحص وجارى مناقشة لجنة التظلمات عن نتائج الفحص.

- الفترة من 2012 حتى عام 2013.
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة.

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

تم الفحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 1999 حتى عام 2009:
تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة مــن العامليــن وتقديمهــا لمصلحــة الضرائــب خــالل الفتــرة القانونيــة المســموحه )شــهريًا( وجــارى اعــادة 

الفحــص الضريبــي عــن هــذه الفتــرة.
- الفترة من عام 2010 حتى عام 2013:

تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة مــن العامليــن وتقديمهــا لمصلحــة الضرائــب خــالل الفتــرة القانونيــة المســموحه )شــهريًا( ولــم يتــم فحــص 
الشــركة عــن هــذه الفتــرة حتــي اآلن.

د( ضريبة الدمغة
- الفترة من بداية التأسيس وحتي عام 2005:

تم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010:
تم سداد البنود التى تم االتفاق عليها مع اللجنة الداخلية و جارى اعادة فحص البنود المختلف عليها عن هذه الفترة.

- الفترة من عام 2011 حتى عام 2013:
لم يتم فحص دفاتر الشركة عن هذه الفترة حتي اآلن.

25. القيمة العادلة لألدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها

أ( األدوات المالية
تتمثــل األدوات الماليــة للشــركة فــي األصــول وااللتزامــات الماليــة ، وتتضمــن األصــول الماليــة ، أرصــدة النقديــة بالصنــدوق ولــدى البنــوك 
، العمــالء ، المســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة ، قــرض الــى شــركات تابعــة و أرصــدة مدينــة أخــرى ، كمــا تتضمــن االلتزامــات الماليــة ، 

ســحب علــى المكشــوف ، المــوردون ، المســتحق إلــى أطــراف ذات عالقــة و أرصــدة دائنــة أخــرى.
ويتضمــن اإليضــاح رقــم )2( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة السياســات المحاســبية المتبعــة بشــأن أســس إثبــات وقيــاس أهــم األدوات 

الماليــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إيــرادات ومصروفــات.

ب( خطر سعر العائد 
تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وااللتزامات المالية مع أسعار العوائد المرتبطة بها.

 ج( خطر تقلبات 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 176.599.840 جنيــة مصــري كمــا 

يبلــغ حجــم االلتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت األجنبيــة مــا يعــادل مبلــغ 87.728.133 جنيــه مصــري.

د( القيمة العادلة لألدوات المالية
طبقــا ألســس التقييــم المتبعــة فــي تقييــم أصــول والتزامــات الشــركة الــواردة باإليضــاح )2( فــإن القيمــة العادلــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة 

ال تختلــف اختالفــا جوهريــا عــن قيمتهــا الدفتريــة فــي تاريــخ الميزانيــة. 

26. نصيب السهم فى األرباح
تحســب المبالــغ األساســية لربحيــة الســهم بقســمة صافــى ربــح العــام المنســوب إلــى حملــة األســهم العاديــة فــي الشــركة علــى المتوســط  المرجــح 

لعــدد األســهم القائمــة خــالل العــام وذلــك علــى النحــو التالــي: 

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
471.824.836628.473.258صافى ربح العام

يخصم:
)3.000.000()3.000.000(نصيب أعضاء مجلس اإلدارة فى توزيعات األرباح )تقديرى( * / فعلى

)40.154.774()37.421.445(نصيب العاملين فى توزيعات األرباح )تقديرى( */ فعلى 
431.403.391585.318.484صافى األرباح القابلة للتوزيع المنسوب الى حملة األسهم العادية

181856507181856507المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة
2.373.22نصيب السهم فى األرباح

*  تقديرى / وفقا لقرار مجلس االدارة ولحين موافقة الجمعية العامة فى نهاية العام.

27. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

 أ( شركة سيمون فرنسية )مساهم رئيسي(
- بلغــت قيمــة أتعــاب المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2014 
مبلــغ 29.958 مليــون جنيــه مصــري تمثــل 1% مــن أجمالــي إيــرادات مبيعــات الســويس واســمنت طــرة عــن مبيعــات المنتجــات األســمنتية بعــد 
اســتبعاد المعامــالت المتبادلــة )الحــد األقصــى لهــذه األتعــاب 1% طبقــا لالتفاقيــة( وتــم تحميــل قائمــة الدخــل بنصيــب الشــركة مــن المطالبــات 
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ــاب  ــن اتع ــد بلغــت حصــة شــركة اســمنت طــرة م ــه مصــري )إيضــاح 20(، وق ــون جني ــدره  21.062 ملي ــاب وق ــواردة عــن هــذه األتع ال
المســاعدة الفنيــة مبلــغ 8.896 مليــون جنيــة .

ــغ  ــة فــى 31 ديســمبر 2014 مبل ــراء المقدمــه مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الســنة المنتهي - بلغــت قيمــة أتعــاب الخب
ــه مصــرى. ــون جني 22.874 ملي

ب( شــركة ايتــال شــيمنتى )الشــركة القابضــة لشــركة ســيمون فرنســية( – المســاهم الرئيســى لشــركة الســويس لألســمنت 

)شــركة مســاهمة مصريــة(
- بلغــت قيمــة عمولــة المشــتريات و الخدمــات االخــرى المقدمــه مــن شــركة إيتــال شــيمنتى لشــركة الســويس لألســمنت عــن الســنة المنتهيــة فــى 

31 ديســمبر 2014 مبلــغ 8.167 مليــون جنيــه مصــرى.

 ج( شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغــت قيمــة مشــتريات الشــركة مــن االكيــاس مـــن شركـــة السويـــس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الســنة المنتهيــة 

فــى 31 ديســمبر 2014 مبلــغ 95.242 مليــون جنيــه مصــري.
- بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألكيــاس مــن تكلفــة الخدمــات المشــتركة لمجموعــة الســويس لألســمنت عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 

2014 مبلــغ 5.266 مليــون جنيــه مصــرى. 

 د( شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلــغ نصيــب شــركة اســمنت طــره )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة ( مــن تكلفــة الخدمــات المشــتركة لمجموعــة الســويس لألســمنت 

عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2014 مبلــغ 24.620  مليــون جنيــه مصــرى.
- بلغــت قيمــة مشــتريات الشــركة مــن الكلينكــر مـــن شركـــة اســمنت طــرة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الســنة المنتهيــة فــى 

31 ديســمبر 2014 مبلــغ 19.488مليــون جنيــه مصــري .

ه( شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغــت قيمــة مشــتريات الكلينكــر مــن شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة ( )شــركة تابعــة (عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 

2014 مبلــغ  54.278 مليــون جنيــه مصــري . 
- بلــغ نصيــب شركـــة اســمنت حلـــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( مــن تكلفــة الخدمــات المشــتركة لمجموعــة الســويس لألســمنت 

عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2014 مبلــغ  65.882  مليــون جنيــه مصــرى.

 و( الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغــت قيمــة األســمنت المبــاع للشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الســنة المنتهيــة 

فــى 31 ديســمبر 2014 مبلــغ 3.052 مليــون جنيــة مصــري.

 ز( الشركة المصرية لتنمية مواد البناء -  ديكوم )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغــت قيمــة األســمنت المبــاع للشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء -  ديكــوم )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الســنة المنتهيــة 

فــى 31 ديســمبر 2014 مبلــغ  5.253 مليــون جنيــة مصــري.

 ح( شركة السويس للنقل والتجارة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(
- بلغــت قيمــة االســمنت المبــاع لشــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 

2014 مبلــغ  2.810 مليــون جنيــة مصــري.
- بلغــت قيمــة خدمــات نقــل االســمنت المقدمــة مــن شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الســنة 

ــة مصــري. ــون جني ــغ 38.841 ملي ــة فــى30 ســبتمبر 2014 مبل المنتهي

28. أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2013 لتتمشى مع عرض القوائم المالية المستقلة لهذا العام.

شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(
القوائم المالية المجمعة

عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014
 وتقرير مراقبي الحسابات عليها

www.suezcement.com.eg
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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 2014 وكــذا قوائــم الدخــل والتغيــر فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، وملخــص 

للسياســات المحاســبية الهامــة وغيرهــا مــن اإليضاحــات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المجمعة

هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة مســئولية إدارة الشــركة ، فــاإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة المجمعــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا 
وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ والحفــاظ علــى رقابــة 
داخليــة ذات صلــة بإعــداد وعــرض قوائــم ماليــة عرضــًا عــاداًل وواضحــًا 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 .

مسئولية 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 خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة . 

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة. وتعتمــد اإلجــراءات 
التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم  المهنــي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم الماليــة ســواء الناتــج عــن 
الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بقيــام المنشــأة بإعــداد القوائــم الماليــة 
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.

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

الرأي 

 ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المجمعــة المشــار إليهــا أعــاله تعبــر بعدالــة ووضــوح ، فــى جميــع جوانبهــا الهامــة ، عــن المركــز المالــي المجمع 
لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 31 ديســمبر 2014 ، 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: 25 فبراير 2015

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       

الميزانية المجمعة في 31 ديسمبر 2014

20142013إيضاحالبيان
جنيه مصريجنيه مصري

أصول غير متداولة
3.885.737.8483,522,931,254)4(أصول ثابتة 

606.919.567534,786,565)5(مشروعات تحت التنفيذ
2.740.344.0852,740,344,085الشهرة

31.171.42830,301,915)6أ(استثمارات في شركات شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة
2.564.3283,881,966)6ب(استثمارات متاحة للبيع

8.429.2798,429,279)6ج(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
2.186.7951,486,795)6د(مسدد تحت حساب االستثمار في شركات تابعة وأخرى

7.277.353.3306,842,161,859إجمالي أصول غير متداولة
أصول متداولة

1.193.846.543843,881,414)7(مخزون 
220.328.964203,723,147)8(عمالء وأوراق قبض 

447.181.272264,900,683)9(مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
1.626.454.3941,814,046,625)10(نقدية بالصندوق و لدى البنوك

3.487.811.1733,126,551,869إجمالي أصول متداولة
التزامات متداولة

67.050.0173,075,192)12(بنوك سحب على المكشوف
486.089.966482,621,583)13(مخصصات

51,725,125-)16(الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل 
906.690.233597,632,290موردون

-238.667.536ضرائب دخل عن العام
35.884.058264.457.624ضرائب دخل مستحقة

704.441.473347,402,376)11(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2.438.823.2831,746,914,190إجمالي التزامات متداولة

1.048.987.8901,379,637,679رأس المال العامل
8.326.341.2208,221,799,538إجمالي االستثمار

يتم تمويله على النحو التالي:
حقوق الملكية

909.282.535909,282,535)14أ(رأس المال المصدر والمدفوع
2.666.350.4382,666,165,628)14ب(إحتياطيات

1.430.7672,748,405)6ب(صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
32.624.51635,164,036مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

3.083.307.8503,121,219,325أرباح مرحلة
492.590.051538,279,366أرباح  العام

7.185.586.1577,272,859,295إجمالي حقوق الملكية
679.064.786655,363,881)15(حقوق األقلية

التزامات غير متداولة
146.611.57457,955,739)16(قروض متوسطة األجل

48.801.74216.019.091)17(التزامات أخرى طويلة األجل
32.490.81632.272.622)18(التزامات خطة مزايا التقاعد

233.786.145187,328,910)24(التزامات ضريبية مؤجلة
461.690.277293,576,362إجمالي التزامات غير متداولة

8.326.341.2208,221,799,538إجمالي تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الميزانية المجمعةمراقبا الحسابات
  نبيل أكرم اسطنبولي       
عماد حافظ راغب       

على إحسان  كوتشوك نجاح خضر أبوزيد
اوغلو

عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريه

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( إلى )30( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.
- تقرير مراقبى الحسابات مرفق.

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

القوائم المالية
معلومات عن حاملي األسهم

28
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شركة السويس لألسمنت
القوائم المالية المنفصلة

شركة السويس لألسمنت
القوائم المالية المجمعة
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قائمة الدخل المجمعة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014

البيان
20142013إيضاح

جنيه مصريجنيه مصري
6.151.762.3215.049.317.944مبيعات

)4.084.794.019()5.065.704.685(تكلفة مبيعات
1.086.057.636964.523.925مجمل األرباح

)364.565.243()435.748.637()19(مصروفات عمومية وإدارية 
)51.016.961()70.382.700()13(مخصصات

23.252.45217.980.874)13(مخصصات انتفى الغرض منها
)5.813.561()641.172(اضمحالل قيمة العمالء وأوراق القبض

840.751342.010رد اضمحالل قيمة المصروفات المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى
)448.451()450.365(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال اعضاء مجلس االدارة

2.726.0922.405.348)6أ(إيرادات إستثمار فى شركات شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة
2.118.6902.855.628إيرادات إستثمارات متاحة للبيع

135.165.384153.989.231)20(إيرادات أخرى 
742.938.131720.252.800أرباح التشغيل

)12.744.274()23.014.971()21(مصروفات تمويلية
78.250.45755.202.690فوائد دائنة

)70.258(4.962.163أرباح ) خسائر ( بيع أصول ثابتة
38.749.94983.773.757فروق تقييم عملة

)45.523(-)خسائر( بيع مسدد تحت حساب االستثمار فى شركات تابعة
)18.960.865()31.144.967()22(مصروفات أخرى

)13.840.464()6.644.158()خسائر( بيع مخزون راكد
804.096.604813.567.863األرباح قبل ضرائب الدخل 

)6.045.249()46.457.235()24(ضرائب دخل مؤجلة عن العام
)215.108.298()238.667.536()23(ضرائب دخل عن العام

518.971.833592.414.316أرباح العام  قبل حقوق األقلية
)54.134.950()26.381.782(حقوق األقلية
492.590.051538.279.366أرباح 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 2014

البيان
20142013إيضاح

جنيه مصري جنيه مصري 
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

804.096.604813.567.863األرباح قبل ضرائب الدخل 
448.352.886379.343.608)4(إهالك أصول ثابتة

641.1725.813.561)8 ، 9(اضمحالل قيمة العمالء وأوراق القبض
)26.431.558()15.630.541()7(االنخفاض في قيمة المخزون 

70.382.70051.016.961)13(المخصصات
)17.980.874()23.252.452()13(مخصصات انتفى الغرض منها

)342.010()840.751()9(رد اضمحالل قيمة المصروفات المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى
3.368.19435.197.622)18(إلتزامات مكونة مقابل خطة مزايا التقاعد

)2.405.348()2.726.092()6 أ(إيراد استثمار في شركات شقيقة و مشروعات مشتركة
23.014.97112.744.274مصروفات تمويلية

)55.202.690()78.250.457(فوائد دائنة 
70.258)4.962.163()4()أرباح( بيع أصول ثابتة

1,224,194,0711,195,391,667أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل
)13.094.609()334.334.588()7(التغير في المخزون

التغير في العمالء و أوراق القبض و المصروفات المدفوعة مقدمًا واألرصدة 
128.206.219)200.499.652()8 ، 9(المدينة األخرى

666.097.04033.248.716التغير في الموردون والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 
1,355,456,8711,343,751,993النقدية المتولدة من التشغيل
)12.744.274()23.014.971()20(مصروفات تمويلية مدفوعة

)202.719.817()228.573.566(ضرائب دخل مدفوعة
)2.551.251()488.043(فروق ضريبية مدفوعة

)2.925.000()3.150.000(مدفوعات خطة مزايا التقاعد
)32.677.035()43.661.865()13(مخصصات مدفوعة

1,056,568,4261,090,134,616صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)50.206.748()48.460.847()5 ، 4(مدفوعات لشراء أصول ثابتة
1,812,825100.000)9(التغيرفى مدينى بيع أصول ثابتة
10.883.7231.163.468)4(متحصالت من بيع أصول ثابتة

)379.319.840()642.746.059()5(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ 
)173.130.621()199.126.517()4(أصول شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة  - السعودية
)1.972.447(-التغير فى المسدد تحت حساب استثمارات فى شركات شقيقة

1.856.5793.323.915)6 أ(متحصالت من إستثمار فى شركات شقيقة
41.707.494)700.000()6 ب(التغير فى المسدد تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة وشركات أخرى

78.250.45755.202.690فوائد محصلة
)503.132.089()798.229.839(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
69.713.36125.500.301)16 ، 17(التغير فى القروض متوسطة األجل وااللتزامات األخرى طويلة األجل

)357.421.779()575.344.362(توزيعات أرباح
)86.418.774()49.654.657()15(توزيعات االرباح المدفوعة لحقوق لألقلية

46.973.78014.896.537)15(التغير في حقوق األقلية 
)72.813()173.626(تسويات على االرباح المرحلة

)403.516.528()508.485.504(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
183.485.999)250.146.917(صافى)النقص( الزيادة  في النقدية وما في حكمها – خالل العام

)6.395.080(1.119.381فروق ترجمة أسعار الصرف المتعلقة باألصول الثابتة 
11.830.598)2.539.520(التغير فى مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

1.814.046.6251.622.317.094النقدية وما في حكمها – أول العام
1.562.479.5691.811.238.611)10(النقدية وما في حكمها – أخر العام

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
1.626.454.3941.814.046.625)10(نقدية بالصندوق و لدى البنوك                                                                                     

يخصم:
)2.808.014()63.974.825(بنوك سحب على المكشوف

1.562.479.5691.811.238.611

- 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 2014

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.

تستحوذ مجموعة إيتال شيمنتي )من خالل شركاتها التابعه( على نسبة 55 % من رأس مال الشركة فى 31 ديسمبر 2014 .

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 الماليــة المنتهيــة  فــى 31 ديســمبر 2014 وذلــك فــي 25 فبرايــر 2015 طبقــًا لقــرار 
مجلــس اإلدارة المنعقــد فــي 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:

البيان
20142013

%%
66.1266,12شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(

56.3156,31شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
99.5599,54شركة حلوان لألسمنت )ش.م.م(

5252الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
5151مجموعة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء "ديكوم" )ش.م.م( - شركة تابعة لشركة ريدي مكس بيتون – ايجبت 
5252)ش.م.م( بنسبة %99,99 

96.3796,36شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( – شركة تابعة لشركة حلوان لألسمنت )ش.م.م( بنسبة %55
98.2898,28شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(

98.2898,28شركة أكسيم إيجيبت )ش.م.م( 
97.9097,90شركة السويس لإستيراد و التصدير )ش.م.م(

-50شركة المدينة الجديدة للخرسانة المسلحة ) ش.م.س(

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 طبقًا للقانون 159 لسنة 1981والئحته التنفيذية.

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

ــا باعتبارهــا  ــم معالجته ــه مصــري ، ت ــا شــهرة قدرهــا 746,008,413 جني ــج عنه 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 
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 ــًا 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( .

ــة لبعــض  ــغ مجمــع االســتهالك فــى31 ديســمبر 2014 مبلــغ 383.796.011 جنيــه مصــري باإلضافــة الــى تخفيــض القيمــة العادل وقــد بل
خطــوط اإلنتــاج المتوقفــة عــن اإلنتــاج حاليــا بمبلــغ 21,082,486 جنيــه مصــري ليبلــغ صافــي القيمــة العادلــة فــي 31 ديســمبر 2014 مبلــغ 

341.129.916 جنيــه مصــري.

شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(
تأسســت شــركة الســويس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 6 ديســمبر 1988 طبقــًا 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( وفقــًا 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 إلــى شــركة أســيك لألســمنت )شــركة 
مســاهمة مصريــة( ، وبتاريــخ 29 نوفمبــر 2001 وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى اندمــاج الشــركة مــع شــركة أســمنت بورتالنــد 
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 حلــواًل قانونيــًا 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 
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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( .

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 باإلضافــة إلــى 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 %96.37.

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

بتاريــخ 6 ديســمبر 2010، صــدر قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة المصــدر بعــدد 921690 ســهم و تخفيــض 
القيمــة األســمية للســهم الــى 5 جنيــه بــداًل 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 وامتــالك أســطول من الشــاحنات.

شركة انتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( – )شركة ريدي ميكس بيتون سابقًا(
ــون 159 لســنة 1981،  ــًا 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 غيــر العاديــة 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( التي 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 طبقــًا 
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 أصــول شــركة ريــدى ميكــس بيتــون - ايجبــت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي تاريــخ 

االســتحواذ والبالغــة 6.246.469 جنيــه مصــري.

ــاج  ــة إلنت ــى الشــركة العالمي ــل أســم الشــركة ال ــم تعدي ــخ 25 ســبتمبر 2008 ت ــدة بتاري ــة المنعق ــر العادي ــة غي 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 ــًا إلحــكام قان ــة( وفق ــاج الخرســانة الجاهــزة )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 طبقــًا 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 

ــغ 61.071.762 جنيــه مصــرى. ــة بمبل األقلي

،وبذلك تصبح شهرة شركة يونيفرسال إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية ( مبلغ وقدره 735.755 جنيه مصرى,

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء "ديكوم" )شركة مساهمة مصرية(
تأسســت الشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء "ديكــوم" )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي3 أغســطس 1996 كشــركة مســاهمة مصريــة خاضعــة 

للقانــون 95 لســنة 1992، ويتمثــل غــرض الشــركة فــي تصنيــع االســمنت ومــواد البنــاء.

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 ــول الش ــة اص 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 وتخزيــن وتوزيــع المنتجــات اإلســمنتية.

ــى أســهم شــركة هــالل لألســمنت  ــة( باالســتحواذ عل بتاريــخ 19 ســبتمبر 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري
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)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  ــاءًا علــى عقــود شــراء شــركة هــالل لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( ونظــرًا 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, 124.507.572 جنيه مصرى.

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 
ــوق  ــد مســتقل ضمــن قائمــة حق ــي 31 ديســمبر 2014 كبن ــه مصــري ف ــوق الشــركة القابضــة والبالغــة 32.624.516 جني والمرتبطــة بحق

الملكيــة المجمعــة.

وتــم إثبــات مجمــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف الناشــئة مــن الترجمــة والتــي ترتبــط بحقــوق األقليــة والبالغــة 31.391.906 جنيــه مصــري 
31 ديســمبر 2014  كجــزء مــن حقــوق األقليــة فــي الميزانيــة المجمعــة )إيضــاح 15(.

شركة أكسيم للصناعات )شركة مساهمة مصرية(
ــنة 1981  ــم 159 لس ــركات رق ــون الش ــب قان ــام 2007 بموج ــي ع ــابقا" ف ــد س ــوب الصعي ــات ش.م.م "جن ــيم للصناع ــركة  أكس ــئت ش أنش

ــطس 2007. ــخ 19 أغس ــم 26643 بتاري ــت رق ــارى تح ــجل التج ــجيلها بالس ــم تس 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 

5% و مســاهمة شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 5% وبذلــك أصبحــت نســبة .

مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )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 وفقًا 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 

مصرية( 97,89 % . 

شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )شركة ذات مسئولية محدودة - السعودية(
تأسســت شــركة المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة )شــركة ذات مســئولية محــدودة - الســعودية( فــي 11 ينايــر 2009 كشــركة ذات مســئولية 

محــدودة ، ويتمثــل غــرض الشــركة األساســي فــي إنتــاج الخرســانة الجاهــزة.

بتاريــخ 21 ينايــر 2014 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( باالســتحواذ علــى نســبة 50 % مــن أســهم شــركة المدينــة 
العالميــة للخرســانة الجاهــزة )شــركة ذات مســئولية محــدودة - الســعودية( ، القيمــة االســمية للســهم 100 ريــال ســعودى.

ــة للخرســانة  ــة العالمي و بتاريــخ 31 مــارس 2014 اتفقــت شــركة ايتالشــيمنتى و التــى تمتلــك نســبة 50% االخــرى مــن أســهم شــركة المدين
الجاهــزة مــع شــركة الســويس لألســمنت ش.م.م علــى أن تديــر شــركة الســويس لألســمنت نشــاط شــركة المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة.، 

وبالتالــى ســيطرة شــركة الســويس لألســمنت علــى شــركة المدينــة العالميــة للخرســانة الجاهــزة.

ــة  ــي رأســمال شــركة المدين ــم ف ــادة حصته ــى زي ــال شــيمنتى و الســويس لألســمنت عل ــررت شــركتى ايت ــخ 18 ديســمبر 2014 ، ق و بتاري
العالميــة للخرســانة الجاهــزة )شــركة ذات مســئولية محــدودة – الســعودية( بمبلــغ 50 مليــون ريــال ســعودى ، هــذا و قــد بلغــت حصــة شــركة 

الســويس لألســمنت مــن الزيــادة مبلــغ 25 مليــون ريــال ســعودى تــم ســدادها نقــدًا.

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 ــًا 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:

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

القوائم المالية
معلومات عن حاملي األسهم
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) 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 وفقــًا 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 وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.

3. 2 التغييرات في السياسات المحاسبية
السياسات المحاسبية المطبقة هذه الفترة هى تلك المطبقة فى الفترة السابق .

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

يتم تسجيل المعامالت بالعملة األجنبية أوليًا 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 مضافــًا 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

3. 6 االستثمارات

   االستثمارات في الشركات الشقيقة

يتــم إثبــات االســتثمار فــي الشــركات الشــقيقة مبدئيــًا 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.
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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.

حصص الملكية فى المشروعات المشتركة

المشروع المشترك: هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان او أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع لرقابة مشتركة .

الســيطرة المشــتركة: هــى مشــاركة بموجــب اتفــاق تعاقــدى للســيطرة علــى نشــاط اقتصــادى ، و توجــد الســيطرة المشــتركة فقــط عندمــا تتطلــب 
القــرارات التشــغيلية و الماليــة و االســتراتيجية المرتبطــة بالنشــاط موافقــة باإلجمــاع مــن الشــركاء ) األطــراف الذيــن يشــاركون فــى الســيطرة(.

ــة  ــم المالي ــة و بالقوائ ــتقلة بالتكلف ــة المس ــم المالي ــى المشــروع المشــترك بالقوائ ــا ف ــرف شــركة الســويس لألســمنت بحصــة ملكيته ــذا و تعت ه
ــة. ــوق الملكي ــة حق ــة بإســتخدام طريق المجمع

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 )طبقًا 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 طبقــًا 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 ناقصــًا التكلف ــة هــى ســعر البي صافــى القيمــة البيعي
إلتمــام البيــع .

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 ناقصًا 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 ــًا للم ــًا خارج ــك تدفق ــب ذل أن يتطل
المخصصــات فــى تاريــخ كل ميزانيــة وتحديدهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــى , وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــد جوهريــًا 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

طبقــًا للنظــام األساســى للشــركة، يجنــب 5% مــن صافــى أربــاح الفتــرة لتكويــن إحتياطــى قانونــى حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــى 50% مــن رأس 
مــال الشــركة المصــدر , ويســتعمل اإلحتياطــي بنــاء علــى قــرار مــن الجمعيــة الفتــرةة وفقــًا إلقتــراح مجلــس اإلدارة .

3. 11 اإلقتراض

يتــم اإلعتــراف باالقتــراض مبدئيــًا 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 جــزءًا 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.

ويتم االعتراف باألرباح والخسائر االكتوارية لمزايا نهاية الخدمة في فترة حدوثها بالكامل في قائمة الدخل.

3. 13 ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقًا لقانون الضرائب المصري.

ضرائب الدخل الجارية

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

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

القوائم المالية
معلومات عن حاملي األسهم
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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 ــزء ال ــة الج 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 ــًا 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.

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.

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.

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

القوائم المالية
معلومات عن حاملي األسهم

28
 

54

شركة السويس لألسمنت
القوائم المالية المنفصلة

شركة السويس لألسمنت
القوائم المالية المجمعة
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4. أصول ثابتة - )يتبع(

أواًل :

جنيه مصري
10.883.723متحصالت بيع أصول ثابتة مباعة

39.260.274تكلفة أصول ثابتة مباعة
)33.338.714(مجمع إهالك أصول ثابتة مباعة

5.921.560القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة
4.962.163أرباح بيع أصول ثابتة 

ثانيًا: تتضمن األصول الثابتة في 31 ديسمبر 2014 أصول مهلكة دفتريًا بالكامل ومازالت صالحة لالستخدام على النحو التالي:

األصـــل
التكلفة

جنيه مصري

246.331.195مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
1.421.764.966آالت ومعدات وعدد وأدوات

76.158.040وسائل نقل وانتقال
77.236.627أثاث ومعدات مكاتب

1.821.490.828اإلجمالي

ثالثــًا: تبلــغ مســاحة األراضــي 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 األراضــي ، أراضــي حصلــت عليهــا شــركة اســمنت بورتالنــد طــره المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( 
كحــق انتفــاع بــدون قيمــة ويوجــد نــزاع قضائــي علــى هــذه األراضــي.

خامســا: ال توجــد أصــول ثابتــة معطلــة مؤقتــًا كمــا أن القيمــة العادلــة لألصــول الثابتــة ال تختلــف اختالفــًا جوهريــًا عــن القيمــة الدفتريــة لهــذه 
األصــول .

5. مشروعات تحت التنفيذ

الرصيد في 31 ديسمبر 2014المحول لألصول الثابتة خالل العام )إيضاح 4(اإلضافات خالل العامالرصيد في 1 يناير 2014
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

534,786,565642.746.059)570.613.057(606.919.567
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6. إستثمارات

أ( استثمار في شركة شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة

البيان
20142013القيمة االسمية للسهمنسبة

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريالمساهمة %
إستثمارات في شركات شقيقة

4510شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(
28.329.46829,021,780رصيد االستثمار -  أول العام

يضاف:
2.773.1592,631,603نصيب الشركة من أرباح العام

يخصم:
)3,323,915()1.856.579(توزيعات أرباح

29.246.04828,329,468رصيد االستثمار في شركات شقيقة - أخر العام

حصص في مشروعات مشتركة – منشأت خاضعة 
لسيطرة مشتركة

49.66100شركة السويس للجير- مصر )ش.م.م( *
1.972.4472.198.702رصيد االستثمار -  أول العام

يخصم:
)226,255()47.067(نصيب الشركة من )خسائر( العام

1.925.3801,972,447رصيد حصص في مشروعات مشتركة -        أخر العام
إجمالى تكلفة اإلستثمار في شركات شقيقة ومشروعات 

31.171.42830,301,915مشتركة

* تمتلــك شــركة الســويس لألســمنت ) ش.م.م( حصــة بنســبة 49.66 % فــي شــركة الســويس للجيــر )ش.م.م( ، منشــأة خاضعــة لســيطرة مشــتركة و يتــم إدارتهــا بالمشــاركة 
مــع شــركة يونيــكالك ) شــركة إيطاليــة تمتلــك حصــة 50 %( و شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة ) ش.م.م( والتــى تمتلــك حصــة %1 .

هــذا و يرتبــط المشــاركون بإتفــاق تعاقــدى لإشــتراك فــى الســيطرة علــى األنشــطة اإلقتصاديــة للمشــروع ، و يتطلــب المشــروع موافقــة باإلجمــاع علــى القــرارات الماليــة 
و التشــغيلية بيــن المشــاركين . هــذا و تعتــرف شــركة الســويس لألســمنت بحصتهــا فــى المشــروع المشــترك بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة و بالقوائــم الماليــة المجمعــة 

بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة.

ب( استثمارات متاحة للبيع   

البيان
20142013القيمة االسمية للسهمنسبة المساهمة

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري%
استثمارات مالية متاحة للبيع - مقيمة بالقيمة العادلة

شركة الفارج لألسمنت )ش.م.م( – مقيدة بالبورصة   
0.13710001,113,0001.113.000)سوق غير نشطة( 

1.430.7672,748,405صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
2.543.7673,861,405

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
2.564.3283,881,966

ج( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
807,715807,715سندات 5% - إيداع البنك األهلي لالستثمار

2,453,6202,453,620سندات 5% - إيداع البنك المركزي المصري
5,167,9445,167,944سندات 3.5% - إيداع البنك المركزي المصري

8,429,2798,429,279

د( مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى

البيان
إجمالي مساهمة 

20142013القيمة االسمية للسهمشركات المجموعة

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري%
1003.64186,795186.795شركة سويس بوسفور سيمنت سناي في تي

21001.300.0001.200.000شركة إيطالجين مصر للطاقة )ش.م.م(
2100700.000100.000شركة إيطالجين خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(

2.186.7951.486.795

7. مخزون

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
104.703.732105,709,618خامات

647.069.140572,261,504وقود وقطع غيار ومهمات
21.881.31020,092,968مستلزمات تعبئة

400.938.537207,077,455إنتاج غير تام
168.953.272111,122,272إنتاج تام

15.119.2442.255.874بضاعة بالطريق
4.545.04110.355.997اعتمادات مستنديه

1.363.210.2761,028,875,688
يخصم:

)184,994,274()169.363.733(االنخفاض فى قيمة مخزون قطع الغيار الراكد
1.193.846.543843,881,414

8. عمالء وأوراق قبض

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
299.132.445281.885.456العمالء

10,243,68110,243,681أوراق القبض
309.376.126292.129.137

يخصم :
)88,405,990()89.047.162(االنخفاض  في قيمة العمالء وأوراق القبض 

220.328.964203.723.147
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9. مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
44.109.73926,285,531مدينون متنوعون – مصلحة الضرائب

158.867.779147,161,900تأمينات لدى الغير
23.130.33719,287,885مصروفات مدفوعة مقدمًا

6.716.85010,371,220إيرادات مستحقة
11.354.3228,928,765شيكات تحت التحصيل
185.819.20734,657,523دفعات مقدمة للموردين
432.589236,160غطاء خطابات ضمان

24.994.13925,243,315األرصدة المدينة األخرى *
455.424.962272.172.299

1.293.4993,106,324مدينو بيع أصول ثابتة
456.718.461275.278.623

يخصم :
)10,377,940()9.537.189(االضمحالل  في قيمة األرصدة المدينة األخرى 

447.181.272264.900.683
* تتضمــن األرصــدة المدينــة األخــرى مبلــغ 402,617 جنيــه مصــري والمتمثــل فــي أرصــدة النقديــة فــي بنكــي القاهــرة والبنــك األهلــي المصــري تخــص شــركة اســمنت 
حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( والمحجــوز عليهمــا مــن هيئــة التأمينــات االجتماعيــة طبقــا لقــرار المحكمــة االبتدائيــة رقــم 542 بتاريــخ 3 اغســطس 2008.

كمــا تتضمــن األرصــدة المدينــة األخــرى مبلــغ 255.255 جنيــه مصــرى و المتمثــل فــى رصيــد حســاب جــارى  مجمــد لــدى بنــك قطــر الوطنــى االهلــى لحســاب مصلحــة 
الضرائــب والــذى يخــص شــركة الســويس لألســمنت  )شــركة مســاهمة مصريــة(.

10. نقدية بالصندوق و لدى البنوك

البيان
20142013

جنيه مصرىجنيه مصرى
أ - عملة محلية:
1.114.5261,205,448نقدية بالصندوق
232.707.435161,540.811حسابات جارية 

896.238.628706,305.940ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خالل ثالثة أشهر(
ب - عملة أجنبية :

-917.011نقدية بالصندوق
91.953.76620.775.079حسابات جارية 

403.523.028924.219.347ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خالل ثالثة أشهر(
1.626.454.3941.814.046.625

11. مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
52.387.23731,147,527مساهمين– أرصدة دائنة

454.216.609145.991.629عمالء مدفوعة مقدمًا
17.307.48819,768,390تأمينات للغير

1.984.6541,129,337مرتبات مستحقة
85.672.11674,404,488مصروفات مستحقة 

-17.182.650ايرادات مؤجلة – منح حكومية
75.690.71974.961.005أرصدة دائنة أخرى

704.441.473347.402.376

12. بنوك سحب على المكشوف
أ - حصلــت شــركة الســويس لألســمنت علــى حــد إئتمانــى قــدره 160 مليــون جنيــه مصــرى فــي شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن بنــك كريــدى 

أجريكــول – مصــر وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامل للشــركة.
كمــا حصلــت علــى الشــركة علــى حــد إئتمانــى قــدره 85 مليــون جنيــه مصــرى أو مــا يعادلــه بالعمــالت األخــرى مــن بنــك كريــدى أجريكــول 

– مصــر لفتــح إعتمــادات مســتندية إلســتيراد مــواد خــام و قطــع غيــار و معــدات متعلقــة بنشــاط الشــركة.
هذا و قد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ و قدره 50.715.612 جنيه مصرى 

ــه مصــرى أو  ــون جني ــا 55.7 ملي ــة قدره ــى حــدود إئتماني ــى إجمال ــة( عل ــاس ) ش.م.م( ) شــركة تابع ــت شــركة الســويس لألكي ب - حصل
ــى : ــى النحــو التال ــى المكشــوف عل ــي شــكل ســحب عل ــة ف ــا بالعمــالت االجنبي مايعادله

حــد إئتمانــى قــدره 9.7 مليــون جنيــة مــن بنــك االســكندرية ، و كــذا حــد إئتمانــى قــدره 46 مليــون جنيــه مــن بنــك قطــر الوطنــى – االهلــى 
وذلــك  لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل للشــركة

هذا و قد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ و قدره 14.101.657 جنيه مصرى 
ج - حصلت شركة الهالل لألسمنت ) شركة تابعة( على على حد ائتماني قدره 100.000 دينار كويتى من بنك الكويت الصناعى.

هذا و قد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذا الحد اإلئتمانى في 31 ديسمبر 2014 مبلغ و قدره 2.036.319 جنيه مصرى.
13. مخصصات

البيان
الرصيد في 1 يناير 

المستخدم خالل  المكون خالل العام2014
العام

مخصصات انتفى 
الغرض منها خالل 

العام

الرصيد في 31 
ديسمبر 2014

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
218.811.723)4,036,000()40.107.740(203.089.31759.866.146مطالبات ضريبية محتملة

46.465.396)1.729.431()275,000(48,175,870293.957تأهيل مواقع 
35.855.854)2.901.021()2.641.273(40,138,1481.260.000منازعات قضائية

133.956.993)14.586.000(-139.580.3968.962.597مطالبات دعم التدريب 
--)637.852(-637.852تعويضات معاش مبكر

مطالبات شركة جاز مصر-مصنع 
51,000,000---51,000,000أسمنت طره

482,621,58370.382.700)43.661.865()23.252.452(486.089.966

14. رأس المال واالحتياطيات

14/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 مصــري 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 مصــري.

14/ب. االحتياطيات

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
454.641.267454,641,267احتياطي قانوني

2.013.865.9032,013,865,903احتياطي خاص – عالوة إصدار
185.853.347185,853,347احتياطي خاص 

11.989.92111,805,111احتياطي رأسمالي
2.211.709.1712,211,524,361إجمالي احيتاطيات أخرى

2.666.350.4382,666,165,628
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- احتياطي قانوني:
 طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة، يجنــب 5% مــن صافــى أربــاح الفتــرة لتكويــن احتياطــي قانونــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 50% مــن رأس 
ــغ االحتياطــي  ــد بل ــس اإلدارة وق ــراح مجل ــًا القت ــة وفق ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــى ق ــاء عل ــال الشــركة المصــدر , ويســتعمل االحتياطــي بن م

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

- عالوة إصدار:
ــر 2005 بعــد  ــخ 10 نوفمب ــرة فــي رأس المــال بتاري ــادة األخي ــد إصــدار الزي ــل عــالوة اإلصــدار عن ــج عــن تحصي ــغ النات ــي المبل ــل ف  تتمث

ــوع . ــال المدف ــى 50% مــن رأس الم ــي ليصــل إل اســتيفاء الحــد األقصــى لالحتياطــي القانون
- احتياطي خاص:

يتمثل االحتياطي الخاص في األرباح المحولة إلى االحتياطي الخاص طبقًا لقرار الجمعيات العامة للشركة حتى عام 2004 .
- احتياطي رأسمالي:

يتمثــل االحتياطــي الرأســمالي فــي الربــح الرأســمالي الناتــج عــن بيــع بعــض األصــول الثابتــة المخــردة بقيمــة تزيــد عــن صافــى القيمــة الدفتريــة 
لهــذه األصــول .

15. حقوق األقلية 

أوال: التغير في حقوق األقلية

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
655.363.881673,010,065رصيد أول الفترة

26.381.78254,134,950حصة األقلية في صافى أرباح العام
25.365.05222,603,376الزيادة في حصة األقلية في حقوق ملكية مجموعة الهالل لألسمنت

31.391.90633,785,054فروق ترجمة أسعار الصرف عن العام
)41,750,790()9.783.178(تسويات على األرباح المرحلة

)86,418,774()49.654.657(توزيعات األرباح
679.064.786655,363,881رصيد أخر العام

ثانيا: رصيد حقوق األقلية في الشركات التابعة

البيان
20142013نسبة المساهمة

جنيه مصريجنيه مصري%
33,88230,591,303256,566,988شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(

43,6947,680,59148,040,594شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
0.458,811,1158,787,840شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

48126,311,404122,294,715شركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
49168,890,436174,219,287مجموعة الهالل لألسمنت )ش.م.ك( 
30,198,95133,785,054مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف 

4815,692,28611,053,797الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(
3.63717,074586,676شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(

1,725,34310,389شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(
1.726,93913,604شركة أكسيم للصناعات )ش.م.م(

2.104,6434,937شركة السويس لالستيراد والتصدير)ش.م.م(
-5048,961,746شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )ش.ذ.م.م.س(

-1.192.955مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف
679.064.786655,363,881

16. قروض متوسطة األجل

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
القروض متوسطة األجل

شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )شركة مساهمة مصرية(
54,086,478-البنك األهلي المصري

شركة أسمنت حلوان )ش.م.م(
7,914,672-البنك األهلي المصري 

شركة هالل لالسمنت ) ش . م . ك (
32.470.67447.679.714قروض من بنوك محلية ومن الشريك الكويتى 

شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة ) ش .ذ. م . س (
قروض من شركة ايتال شيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية( – 

-114.140.900المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت

146.611.574109,680,864إجمالي القروض متوسطة األجل
الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل

شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )شركة مساهمة مصرية(
)33,282,650(-البنك األهلي المصري

شركة أسمنت حلوان )ش.م.م(
)3,518,668(-البنك األهلي المصري 

شركة هالل لالسمنت ) ش . م . ك (
)14,923,807(-قروض من بنوك محلية ومن الشريك الكويتى 

)51,725,125(-إجمالي الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل
146.611.57457,955,739

1/16. شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(

قرض البنك االهلى المصرى
فــى ديســمبر عــام 2009 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط االجــل بيــن شــركة أســمنت بورتالنــد طــره ش.م.م 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 ســعر الكوريــدور 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 اقســاط القــرض فــى ديســمبر 2014 .

2/16. شركة أسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية(

أ( فى مارس عام 2010 تم توقيع عقد تمويل متوسط األجل بين شركة أسمنت حلوان ش.م.م. والبنك االهلى المصري بمبلغ 14.28مليون 
جنية مصري بفترة سماح عام واحد, القرض ممول من بعض الجهات الدولية تحت حزمة المساعدات الخاصة مكافحة التلوث الصناعي 

»المرحلة الثانية«, وتقوم الشركة باستخدام هذا القرض في فتح اعتمادات مستنديه للموردين بدون غطاء نقدي أو في صورة تحويالت نقدية 
مباشرة بموجب فواتير أو مستخلصات معتمدة من الموردين.

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 2011 وتنتهــى فــى مــارس 2014 وقــد قامــت الشــركة بســداد كافــة اإلقســاط 

المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى القســط األخيــر و بنــاء عليــه فقــد حصلــت الشــركة علــى المنحــة المقــررة طبقــا للعقــد . 

 ب( فى يونيو عام 2011 تم توقيع عقد تمويل متوسط األجل بين شركة أسمنت حلوان ش.م.م. والبنك االهلى المصري بمبلغ 12.39 
مليون جنية مصري بفترة سماح عامان, القرض ممول من بعض الجهات الدولية تحت حزمة المساعدات الخاصة مكافحة التلوث الصناعي 
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»المرحلة الثانية«، وتقوم الشركة باستخدام هذا القرض في فتح اعتمادات مستنديه للموردين بدون غطاء نقدي أو في صورة تحويالت نقدية 
مباشرة بموجب فواتير أو مستخلصات معتمدة من الموردين.

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 القســط األخيــر.
3/16. شركة هالل لالسمنت ) شركة مساهمة كويتية(

تتمثــل فــي قــروض طويلــة األجــل غيــر مضمونــة مــن بنــوك محليــة و مــن الشــريك الكويتــى بالدينــار الكويتــي و ســعر الفائــدة مــن 4.5% إلــى 
5% ســنويا.

وقــد تــم ســداد  قــروض البنــوك و بلــغ رصيــد القــرض للشــريك الكويتــى فــي 31 ديســمبر 2014 مبلــغ 32.470.674 جنيــه مصــري، وال 
تســتحق اقســاط خــالل عــام 2015.

4/16. شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )شركة ذات. مسئولية محدودة سعودية(
تتمثل في قروض من:

أ( شــركة ايتــال شــيمنتى )الشــركة القابضــة لشــركة ســيمون فرنســية المســاهم الرئيســى لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( 
بمبلــغ 59.812.870 ريــال ســعودى وســعر الفائــده يعــادل يوروبــور لفتــرة شــهر باالضافــة الــى 250 بــى بــى اس.

ب( شــركة محليــة للخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة  كويتيــة( شــركة تابعــة لشــركة هــالل لالســمنت )شــركة مســاهمة  كويتيــة( بمبلــغ 
745.670 ريــال ســعودى وســعر الفائــده يعــادل يوروبــور لفتــرة شــهر باالضافــة الــى 250 بــى بــى اس. 

17. التزامات أخرى طويلة األجل

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
832.6671.174.195دائنو شراء أراضي–  طويل األجل

دائنون - شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )شركة ذات مسئولية محدودة 
-29.844.303سعودية(

مزايا عاملين– شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة ) شركة ذات مسئولية 
-1.350.254محدودة سعودية (

مزايا عاملين طويلة األجل – شركة الهالل 
16.774.51814.844.896لالسمنت ) شركة مساهمة كويتية (

48.801.74216.019.091إجمالي التزامات أخرى طويلة األجل

18. التزامات خطة مزايا التقاعد
تقوم شركة السويس لألسمنت ) ش.م.م( بسداد مبالغ للعاملين عند التقاعد وفقًا لخطة مزايا محددة و التي تحدد مبلغ التقاعد الذى يحق 

للموظف، ويدفع المبلغ بناءًا 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:

2014
14.5%معدل الخصم 

9%معدل زيادة األجور
60جدول الحياة

المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية تتمثل في التالي

البيان
2014

جنيه مصري
32.490.816القيمة الحالية لاللتزامات

32.490.816االلتزامات بالميزانية

بيان حركة االلتزامات الواردة بالميزانية 

البيان
2014

جنيه مصري
32.272.622رصيد االلتزامات فى 1 يناير 2014

1.968.570تكاليف الخدمة الحالية 
4.586.771تكاليف الفائدة 

)3.150.000(المزايا المدفوعة
)3.187.147()األرباح( الخسائر االكتوارية على االلتزامات

32.490.816رصيد االلتزامات فى 31 ديسمبر 2014

التكلفة الواردة في قائمة الدخل

البيان
2014

جنيه مصري
-التكلفة عند االعتراف األولى

1.968.570تكلفة الخدمة المستحقة
4.586.771تكلفة الفائدة

)3.187.147()االرباح(الخسائر االكتوارية المعترف بها خالل العام

19. مصروفات عمومية وإدارية

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
105.085.27581.673.439أتعاب المساعدة الفنية

168.262.645123.871.090مرتبات
2.049.054)3.187.147()االرباح(الخسائر االكتوارية المعترف بها خالل العام

1.968.57029.090.960خطة مزايا التقاعد إيضاح ) 17 (
31.105.75822.188.424مصروفات عالقات عامة و دعاية و أعالن

132.513.536105.692.276مصروفات عمومية وإدارية أخرى
435.748.637364.565.243

20. ايرادات أخرى

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
59.201.721115.651.877تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة *

6.803.5912.034.024ايرادات بيع خردة
-7.159.994إستهالك منحة القرض **

62,000,07836.303.330ايرادات متنوعة
135.165.384153.989.231

* يتمثــل هــذا المبلــغ فــي قيمــة مســتحقات مصلحــة الضرائــب مــن رســم تنميــة الطفلــة والتــي تــم إثباتهــا كالتــزام لصالــح مصلحــة الضرائــب عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2014 
وحتــى 31 مــارس 2014 تــم ردهــا ضمــن حســاب اإليــرادات األخــرى بقائمــة الدخــل وذلــك وفقــًا لالجتمــاع 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 الطفلــة عــن الفتــرة مــن 5 مايــو 2008 حتــي 30 يونيــو 2010 

ليصبــح 9 جنيــه لطــن األســمنت .
وقــد حصلــت الشــركة خــالل الفتــرة علــي تســوية نهائيــة مــن مصلحــة الضرائــب وبنــاءًا عليهــا فــإن القيمــة المســتحقة مــن مصلحــة الضرائــب وحتــي الفتــرة المنتهيــة  فــي 31 
يوليــو 2012 قــد بلغــت 223.607.449 جنيــه مصــري والتــي يتــم اســتهالكها مــن رســوم تنميــة الطفلــة المســتقبلية ، وقــد قامــت الشــركة باســتهالك كامــل القيمــة وبــدأت فــى 

ســداد قيمــة رســم الطفلــة المســتحق شــهريا اعتبــارا مــن مــارس 2014 .
** يتمثــل هــذا المبلــغ فــي قيمــة إســتهالك منحــة القــرض الممــول مــن بعــض الجهــات الدوليــة تحــت حزمــة المســاعدات الخاصــة بمشــروع مكافحــة التلــوث الصناعــي . وقــد 
إســتحقت تلــك المنحــة كنتيجــة إللتــزام الشــركة ببنــود اإلتفاقيــة الفنيــة التــى تــم إبرامهــا مــع جهــاز شــئون البيئــة ، و تبلــغ قيمــة هــذه المنحــة 20% مــن قيمــة القــرض ، و يتــم 

إســتهالكها علــى الفتــرات الماليــة التــى تمثــل العمــر اإلنتاجــى المقــدر واإلعتــراف بهــا كإيــرادات أخــرى.
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21. مصروفات تمويلية

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
16.306.4774.409.152فوائد مدينة

4.586.7714.057.608فائدة التزامات خطة مزايا التقاعد )إيضاح 17(
2.121.7234.277.514مصروفات تمويلية اخرى

23.014.97112.744.274

22. مصروفات أخرى

البيان
20142013

  جنيه مصريجنيه مصري
14.107.64612.723.517إيجارات محاجر غير مستخدمة

17.037.3216.237.348مصروفات اخرى
31.144.96718.960.865

23. تسوية السعر الفعلي لضريبة الدخل

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري
804.096.604813.567.863صافى األرباح  قبل ضرائب الدخل

يضاف :
46.930.66938.748.638مخصصات 

50.615.58847.117.518مخصص مزايا تقاعد العاملين
2.265.9602.792.554مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

9.189.1221.943.301تبرعات
448.352.886379.343.608اإلهالك المحاسبي

8.431.5828.836.295أخرى
يخصم:

)318.327.239()439.143.879(اإلهالك الضريبي
)50.999.919()67.755.068(المستخدم من المخصصات

)2.855.628()2.118.690(إيرادات استثمارات
)976.253()5.254.479(تبرعات معتمدة

)58.757.546()63.551.843(أخرى
792.058.452860.433.192وعاء األرباح الخاضع للضريبة

ضريبة الدخل بسعر الضريبة المطبقة )%25  
238.667.536203.335.402و كذلك 5% ضريبة إضافية خالل عام 2014(

241.228.981215.108.298ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي 30.5 %

24. ضرائب الدخل المؤجلة

البيان
20142013

جنيه مصريجنيه مصري 
)319.678.517()358.906.244(اهالك األصول الثابتة

125.120.099132.349.607المخصصات
)187.328.910()233.786.145(صافى ضريبة الدخل المؤجلة المثبتة ) التزام(

25. 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 بناءًا 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:

تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة وتم االعتراض على نتائج الفحص واالعتراض امام اللجنة الداخلية حاليا.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.

تقوم الشركة بتقديم اإلقرارت الضريبية خالل المدة القانونية ، ولم يتم فحص الشركة ضريبيًا 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 2011:

تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة وتم االعتراض على نتائج الفحص وجارى مناقشة لجنة التظلمات عن نتائج الفحص.

- الفترة من 2012 حتى عام 2013.

تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة.

ج( ضرائب كسب العمل

- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 1998:

تم الفحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 1999 حتى عام 2009:

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

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2013:

تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين وتقديمها لمصلحة الضرائب خالل الفترة القانونية المسموحه )شهريًا( ولم يتم فحص الشركة عن 
هذه الفترة حتي اآلن .

د( ضريبة الدمغة

- الفترة من بداية التأسيس وحتي عام 2005:

تم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010:

تم سداد البنود التى تم االتفاق عليها مع اللجنة الداخلية و جارى اعادة فحص البنود المختلف عليها عن هذه الفترة.

- الفترة من عام 2011 حتى عام 2013:

لم يتم فحص دفاتر الشركة عن هذه الفترة حتي اآلن.
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26. االلتزامات المحتملة

أ( بلغ رصيد التزامات شركات مجموعة السويس لألسمنت العرضية مبلغ 126.130.975 جنية مصري يتمثل في خطابات الضمان 

الصادرة واإلعتمادات المستندية القائمة من قبل بنوك الشركة القابضة والشركات التابعة لها في 31 ديسمبر 2014 و ذلك على النحو التالي: 

البيان
التزامات عرضية

جنيه مصري
2.371.568شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

21.376.909شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(
36.212.407شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(

9.536.534شركة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(
56.633.557شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( 

126.130.975

ب( 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 2014.

- بلغت قيمة االعتمادات المستندية القائمة فى 31 ديسمبر 2014 الصادرة لصالح شركة السويس لألسمنت من قبل بنك كريدى اجريكول – 
مصر مبلغ15.511.449  جنية مصرى ، كما بلغت قيمة االعتمادات المستندية الصادرة من بنك اتش اس بى سى مبلغ4.712.942  جنية 

مصرى.

27. القيمة العادلة لألداوات المالية

تتمثل األدوات المالية للشركة في األصول وااللتزامات المالية ، وتتضمن األصول المالية ، أرصدة النقدية بالصندوق و لدى البنوك ، العمالء 
واوراق القبض وارصدة مدينة أخرى ، كما تتضمن االلتزامات المالية ، البنوك سحب على المكشوف، الجزء المتداول والغير متداول من 

القروض متوسطة األجل ، الجزء الغير متداول من االلتزامات األخرى طويلة األجل ، و التزامات خطة مزايا التقاعد ، والموردون وأرصدة 
دائنة أخرى.

ويتضمن اإليضاح رقم )3( من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس إثبات وقياس أهم األدوات 
المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

28. 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 681.969.390 جنيــة مصــري  فــي 

حيــن ، بلــغ حجــم االلتزامــات بالعمــالت األجنبيــة مبلــغ 284.938.320 جنيــة مصــري.

29. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
تتمثــل المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2014 الــى 31  ديســمبر 2014 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 فى 31 

ديسمبر 2014 على النحو التالي:

البيان
مشتريات / تكلفة خدماتمبيعات /ايراد خدمات

جنيه مصريجنيه مصري
11.115.707217.585.387شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

80.342.52357.810.591شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
349.945.63425.530.645شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

49.000.476-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
76.895.468-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(

140.367.152223.835شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
65.869.853220.594.467شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(

647.640.869647.640.869
ب- أتعاب المعونة الفنية المقدمة من شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( الى مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى 31 

ديسمبر 2014 على النحو التالي:

البيان
تكلفة معونة فنيةإيراد معونة فنية

جنيه مصريجنيه مصري
-95.768.677شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

24.620.132-شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
65.882.346-شركة اسمنت حلوان )ش . م . م(
5.266.199-شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

95.768.67795.768.677
ج- أتعاب األداره المقدمة من شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( الى مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 

2014 على النحو التالي:

البيان
تكلفة استشاراتإيراد استشارات

جنيه مصريجنيه مصري
-7.672.922شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة 
3.777.861-)ش.م.م(

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« 
2.946.484-)ش.م.م(

300.000-شركة إيطالجين مصر للطاقة )ش . م . م(
400.000-شركة إيطالجين خليج الزيت للطاقة )ش. م . م(

248.577-شركة إنتربالك ايجيبت للتصدير)ش. م . م(
7.672.9227.672.922

د- القروض وفوائدها في تعامالت مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية 

فى 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي:

البيان
الفوائد المدينة )الدائنة(المقترضالمقرض

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
)4.594.697(-43,000,000شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

20,000,0002.192.417-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
23,000,0002.402.280-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(

43,000,00043,000,000-
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ذ- شركة ايتال شيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية( – المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

بلغــت قيمــة الخدمــات المقدمــة مــن شــركة إيتــال شــيمنتى الشــركة القابضــة لشــركة ســيمون فرنســية( – المســاهم الرئيســى لشــركة الســويس 
لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014

مليون جنيهالبيان
8.167شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

134شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
1.498شركة اسمنت حلوان ) ش.م.م(

1.689شركة السويس لالكياس )ش.م.م(
11.488

هـ - شركة سيمون فرنسية  المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

بلغــت قيمــة أتعــاب المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2014 تمثــل 
نســبة مــن أجمالــي إيــرادات المجموعــة عــن مبيعــات المنتجــات األســمنتية بعــد اســتبعاد المعامــالت المتبادلــة وفقــا للبيــان التالــى:

مليون جنيه%البيان
121.062شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

18.896شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
360.438شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

90.396
بلغــت قيمــة أتعــاب الخبــراء المقدمــه مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2014 وفقــا للبيــان 

لتالى: ا

مليون جنيهالبيان
22.874شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

6.750شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
975شركة اسمنت حلوان )ش. م.م(

30.599

30. أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2013 لتتمشى مع عرض القوائم المالية المجمعة لهذا العام.

معلومات
لحاملي األسهم 
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هيكل مساهمة شركة السويس لألسمنت في 31 ديسمبر 2014

%55.08
مجموعة إيتالشيمنتى

%13.76
مؤسسات القطاع العام

%19.40 
المستثمرون العرب واالجانب

%11.76
مؤسسات القطاع الخاص واألسهم حرة التداول

ثانيًا : حجم التداول لشركة السويس لألسمنت بسوق األوراق المالية المصرية 

متوسط السعر الشهرىعدد االسهم المتداولةالشهر
جنية مصرى
حجم التداول

164,80225.934,272,497يناير
966,17732.1831,090,051فبراير
385,00434.2613,189,289مارس
767,50439.9230,637,934ابريل
184,75038.957,196,306مايو

500,32737.3518,689,431يونيو
85,44938.483,288,329يوليو

229,33943.589,994,811اغسطس
26,55041.431,099,926سبتمبر
143,02831.504,505,142اكتوبر
82,51839.033,220,359نوفمبر
152,35338.115,806,053ديسمبر
3,687,80136.06132,990,130اجمالى

المصدر: ميست - مصر انفاورمايشن سيرفيسز آند تريدنج  

سياسة توزيع األرباح

تهــدف إدارة المجموعــة ألن تواصــل تنفيــذ سياســة اإليــراد المرتفــع لــكل ســهم علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا علــى مــدار 
العــام. ونجاحهــا فــي ذلــك يثبــت قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى أعمالهــا، بــل وتحقيــق النمــو فــي ظــروف الســوق الصعبــة. 

2011201220132014السنة
37.4922.7123.5936.06متوسط سعر السهم

*1.652.652.652.65العائد على السهم
7.35%11.23%11.67%4.40%العائد الربحى

OGM 2.65 جنيه مصري بناء على موافقة

العائد الربحي لشركة السويس لألسمنت

4.40%

11.67%

7.35%

11.23%

2011

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2012 2013 2014

العائد الربحي

المصروفات الرأسمالية

يركــز برنامــج الســويس لألســمنت للمصروفــات الرأســمالية علــى إعــادة بنــاء وتحديــث منشــآت اإلنتــاج الخاصــة بالمجموعــة بغــرض تقليــل 
التكاليــف وتحســين عمليــات اإلنتــاج وزيــادة القــدرة علــى االســتفادة منهــا.

2011201220132014
4,8204,5975,0496,152االيراد

اجمالى االرباح المجمعة قبل خصم الضرائب و الفوائد و االهالك و االستهالك 
)EBITDA(

1,1991,0511,0611,154

324252407614مصروفات رأسمالية
مليون جنيه مصري

اإليرادإجمالي األرباح المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واالهالك واالستهالك االستثامرات الصناعية

4.820
6.152

1.154
614

4.597

1.199 1.051
324 252

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2011 2012 2013 2014

5.049

1.061
407
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أهم المؤشرات المالية - نتائج مجمَّعة لعام 2014 

) مليون جنيه مصرى (
ديسمبر

2014

ديسمبر

2013

ديسمبر

2012

     4,597      5,049      6,152  اإليراد 

        852         934      1,086  إجمالي الربح 

 )EBITDA( 1,103      1,150      1,198  إجمالي األرباح المجمعة  قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك     

        524         538         493  صافي الربح 

11%11%8 %العائد من المبيعات

19%18%18%هامش مجمل الربح

)EBITDA( 24 %23%19%هامش األرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

     3,954      4,059      4,493  االنفاق الرأسمالي 

     9,683      9,971    10,765  إجمالي األصول 

     1,622      1,811      1,559  النقدية وما في حكمها 

     1,346      1,380      1,049  رأس المال العامل 

          94         110         147  إجمالي الديون 

        673         655         679  حقوق األقلية 

     7,083      7,273      7,186  حقوق المساهمين 

116 %124%137%معدل دوران صافي األصول الثابتة

47%51 %57% معدل دوران إجمالي األصول

7 %7 %7 %العائد على حقوق الملكية

180 %179%143%نسبة السيولة

22%23%20%نسبة الدين لحقوق الملكية

22%23%20%معدل اإلقراض

) Gearing ratio( 19%22%23%معدل الرفع المالى

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 عامًا بداية 

من 2001/5/12

تم تعديلها لمدة 25 عامًا 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
وفقًا للقانون، فإنه يتم عقد 

الجمعيات العامة وعمل تقارير 
المراجعة القانونية

وفقًا للقانون، فإنه يتم عقد 
الجمعيات العامة وعمل تقارير 

المراجعة القانونية

وفقًا للقانون، فإنه يتم عقد 
الجمعيات العامة وعمل تقارير 

المراجعة القانونية

وفقًا 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
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