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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.
5
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رسالة من رئيس 
مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب

لــم نــزل فــي مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت علــى يقيــن بــأن االنتعــاش االقتصــادي فــي مصــر هــو 
الســبيل إلــى تحقيــق الرخــاء ألبنــاء هــذا الوطــن الكادحيــن ومواطنيــه ممــن يســتحقون كل الخيــر، غيــر أننــا 
نــدرك تمامــًا أن هــذا البلــد ومنتجــي األســمنت لــم يــزل عليهــم مواجهــة العديــد مــن التحديــات حتــى نــرى 

نمــوًا شــاماًل وواســع النطــاق يتحقــق أمــام أعيننــا فــي المســتقبل القريــب.

وكان عــام 2015 عامــًا آخــرًا اتســم بالصعوبــة علــى صعيــد مبيعــات قطــاع األســمنت  وتحقيقــه لألربــاح 
ــة مــن الركــود بســبب المخــزون وبــطء التحــرك نحــو  بوجــه عــام، إذ عانــى الطلــب علــى األســمنت حال
بــدء موســم التشــييد والبنــاء. وقــد أدت هــذه االتجاهــات، فضــاًل عــن وفــرة األســمنت المتدفــق إلــى الســوق 
وانخفــاض حجــم الصــادرات وتحســن اإلنتــاج المحلــي مــن المصانــع المصريــة، إلــى انخفــاض األســعار 
بشــكل حــاد، ممــا ســاهم فــي التقليــل مــن أهميــة القفــزة التدريجيــة فــي اســتهالك األســمنت فــي مقابــل العــام 
ــن عامــي 2011  ــط بي ــدره 6% فق ــوًا ق ــق ســوق األســمنت المصــري نم ــع األمــر، حق ــي واق الســابق. وف

و2015، علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج األســمنت المحلــي.

ولســوء الحــظ، مــرَّ االقتصــاد المصــري بعثــرات عديــدة فــي رحلتــه نحــو التعافــي مــع خفــض قيمــة الجنيــه 
المصــري مقابــل الــدوالر األمريكــي ونــدرة العمــالت األجنبيــة، إلــى جانــب مخــاوف األمــن القومــي، وهــي 

عثــرات أضــرت جميعهــا بنشــاط التشــييد والبنــاء وقطــاع األســمنت بوجــه عــام.

ــا  ــي مصانعه ــت االســتثمار ف ــي الســوق وواصل ــا ف ــى ريادته ــد حافظــت المجموعــة عل ــك، فق وبرغــم ذل
ــات تجــاوزت 8  ــت المجموعــة مبيع ــة. وحقق ــة عام ــي بصف ــع المحل ــة والمجتم الخمســة وشــركاتها التابع
مالييــن طــن مــن األســمنت الرمــادي، بزيــادة قدرهــا 2% تقريبــًا مقابــل عــام 2014، باإلضافــة إلــى 117 

ألــف طــن مــن األســمنت األبيــض.

وتحتفــظ المجموعــة بنظرتهــا المتفائلــة تجــاه إنتــاج األســمنت ومبيعاتــه خــالل عــام 2016 حيــث تــرى أن 
المؤشــرات األساســية لالســتثمار ال تــزال موجــودة وراســخة فــي قطــاع البنــاء والتشــييد فــي األغــراض 
الســكنية والبنيــة التحتيــة علــى حــد ســواء. وتفخــر اإلدارة بالقــوة العاملــة بالمجموعــة الذيــن يزيــد عددهــم 
ــة  ــا التنموي ــق أهدافن ــى تحقي ــا المســتمر ولســعينا إل ــوة الدافعــة لنجاحن ــون الق ــة آالف عامــل يمثل عــن ثالث

طويلــة األجــل. 

ــد فــي شــهر مــارس 2015  ــذي عق ــة فــي مصــر ال ــة االقتصادي وقــد كان النجــاح الســاحق لمؤتمــر التنمي
بمدينــة شــرم الشــيخ مصــدر تشــجيع كبيــر للمجموعــة؛ إذ أن التركيــز الــذي أواله المؤتمــر بوجــه خــاص 
ــد ســاهم فــي  ــة، ق ــة التحتي ــة والبني ــى قطاعــي الطاق ــده عل ــى مســتقبل االســتثمار فــي مصــر، مــع تأكي عل

تعزيــز الثقــة فــي  قطاعــي اإلنشــاء ومــواد البنــاء فــي مصــر. 

ــب  ــن أحــدث تشــكيالتنا للمكت ــا بعضــًا م ــد قدَّمن ــكارات المجموعــة، فق ــاًل بابت ــام 2015  حاف ــد كان ع وق
ــن  ــارة مــن المهندســين المعماريي ــا أيضــًا دعــوة لمجموعــة مخت ــة؛ ووجهن االستشــاري للهندســة المعماري
والمصمميــن لزيــارة مركــز االبتــكار "I-lab" و PALAZZO ITALIA فــي إيطاليــا )معــرض إكســبو 

ــة. ــة للبيئ ــا منتجــات األســمنت والخرســانة الصديق ــا وعرضن ــث طرحن ــو 2015(، حي ميالن

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد شــكلت المجموعــة فريــق عمــل لدراســة تكنولوجيــا الوقــود الحيــوي التــي تســتخدم 
إلنتــاج الطــوب والقوالــب وغيرهــا مــن مــواد البنــاء، باإلضافــة إلــى إقامــة شــراكة مــع إحــدى الشــركات 

المصريــة الرائــدة فــي مجــال مــواد البنــاء للبــدء فــي تصنيــع منتجــات مماثلــة.

وقــد بــدأت المجموعــة فــي دراســة مفهــوم جديــد لتســويق التجزئــة يســتهدف المســتهلكين بصــورة مباشــرة، 
ومــن المقــرر أن يبــدأ إنتــاج "منتجــات العبــوات المصغــرة" فــي الربــع األول مــن عــام 2016.

وفيمــا يتعلــق بقطــاع األســمنت بوجــه عــام، كانــت شــركات شــراء األســمنت الســائب هــي العامــل الرئيســي 
ــر  ــل تواف ــة أيضــًا بفع ــات االقتصادي ــي المقوم ــة ف ــك، الثق ــي غضــون ذل ــو القطــاع. وتوطــدت، ف ــي نم ف
الطاقــة بمعــدالت جيــدة، حتــى فــي فصــل الصيــف وشــهر رمضــان، األمــر الــذي ســاعد شــركات األســمنت 
علــى العمــل بكامــل طاقاتهــا دون مخــاوف مــن انقطــاع الكهربــاء لفتــرات طويلــة، وذلــك ألول مــرة منــذ 

عــام 2011.

وجــاء فصــل الصيــف حامــاًل أهــم األخبــار فــي تلــك الفتــرة مــع إعــالن فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
عــن االنتهــاء مــن توســيع قنــاة الســويس فــي أغســطس 2015 فــي احتفاليــة هائلــة. وكان الهــدف مــن تعميــق 
القنــاة زيــادة اإليــرادات وحركــة التجــارة فــي المســتقبل فــي ظــل زيــادة احتياجــات الشــحن العالميــة. وقــد 

اســتخدام المشــروع أســمنت المجموعــة فــي أعمــال اإلنشــاءات ضمــن المشــروع.

وقــد حافظــت المجموعــة علــى ريادتهــا فــي ســوق األســمنت الرمــادي فضــاًل عــن تمتعهــا بحضــور قــوي 
فــي ســوق األســمنت األبيــض، وذلــك بفضــل تركيزهــا علــى أنشــطة الخرســانة الجاهــزة.

ــن أجــل  ــا م ــي المجموعــة بأكمله ــل ف ــذ خطــط عم ــي تنفي ــًا ف ــي عــام 2015، مضــت المجموعــة قدم وف
ــة  ــل مصنعــي القطامي ــك مــن خــالل تحوي ــا، وذل ــة لديه ــج الطاق ــل مزي ــة وتعدي ــاءات الداخلي تحســين الكف

ــات. ــة مــن الفحــم والنفاي ــد الطاق ــى تولي والســويس بشــكل كامــل إل

ــن كال المصنعيــن مــن زيــادة قدرتــه اإلنتاجيــة بمعــدل تجــاوز 40%، ونجحــا فــي تخفيــض التكاليــف  وتمكَّ
اإلجماليــة بمــا يزيــد علــى 15%. وبالنظــر إلــى نجــاح هــذه المشــاريع، فــإن المجموعــة تعتــزم اســتثمار أكثــر 
مــن 750 مليــون جنيــه لدعــم برامــج الطاقــة المماثلــة فــي مصنعــي حلــوان وطــره. ذلــك باإلضافــة إلــى 
االســتثمارات التــي خصصتهــا لزيــادة خفــض انبعاثــات األتربــة باســتخدام أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة، 
ــزام بأفضــل  ــي مصــاف االلت ــع المجموعــة ف ــا يضــع مصان ــة النســيجية، مم ــر األترب ــك فالت ــي ذل ــا ف بم

المعاييــر البيئيــة الدوليــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد أطلقــت المجموعــة نظــام التســويق I.nova تماشــيًا مــع االســتراتيجية ذات الصلــة 
ــم  ــل تقدي ــا مث ــم خدمــات أخــرى ألول مــرة لعمالئه ــا مجموعــة إيطالشــمنتي، فضــاًل عــن تقدي ــي تبنته الت
طلبــات الشــراء عبــر اإلنترنــت والدفــع عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للمجموعــة واســتخدام تطبيــق علــى 

الهواتــف المحمولــة فــي ذلــك.

ومــن بيــن المورديــن النشــطين ممــن لهــم تعامــالت فــي مواقــع العمــل بالمجموعــة والبالــغ عددهــم 106، 
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اســتكمل 90 مــوردًا )85%( مشــروعات هدفــت لتحقيــق االمتثــال إلــى معاييــر حقــوق اإلنســان والجــودة فــي إطــار البرنامــج الحالــي للمجموعــة 
لتأهيــل المورديــن والــذي ُأطِلــق عــام 2012. وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن يقــدِّم جميــع المورديــن مــا يفيــد معاملــة موظفيهــم علــى نحــو يراعــي 

العــدل واإلنصــاف وتدريبهــم علــى النحــو المالئــم، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة.

وقــد تــم تخصيــص الجــزء األكبــر مــن ميزانيــة إدارة الصحــة والســالمة فــي عــام 2015 إلــى المشــاريع الفنيــة والتنظيميــة، ومــن ذلــك تركيــب 
مصاعــد للحــد مــن الحاجــة إلــى رافعــات عنــد المنــاورة بــاآلالت الثقيلــة وتوفيــر أنظمــة لتحميــل شــكائر األســمنت داخــل مناطــق التعبئــة.

وثمــة حمــالت أخــرى اســتهدفت الترويــج لحملــة المجموعــة المســتمرة "الســالمة أســلوب حيــاة" والتــي شــملت جوانــب الســالمة العامــة والصحة 
فــي مــكان العمــل وعلــى الطــرق، وذلــك بالتشــجيع علــى ربــط أحزمــة األمــان واتبــاع إرشــادات الســالمة علــى الطــرق فــي كافــة األوقات.

ــال  ــب عم ــي تدري ــع االســتمرار ف ــى 8700 ســاعة، م ــي عــام 2015 عل ــن ف ــب الموظفي ــد زاد عــدد ســاعات تدري ــة أخــرى، فق ــن ناحي وم
المقاوليــن. وتــم أيضــًا إطــالق برنامــج إلدارة الســالمة فــي مختلــف إدارات الشــركة، ومــن دواعــي الفخــر أن إدارة الســالمة قــد احتفلــت بأفضــل 

أداء ســنوي لهــا فــي عــام 2015 بعــد أن حققــت أدنــى معــدل للحــوادث داخــل مجموعــة إيطالشــمنتي حــول العالــم.

وقــد بذلــت الشــركة جهــودًا كبيــرة للتواصــل مــع موظفيهــا مــن خــالل المديريــن وممثلــي النقابــات بعــد أن شــهدت بعــض المشــاكل العماليــة فــي 
النصــف األول مــن هــذا العــام، وذلــك بهــدف توفيــر منــاخ أفضــل يقــوم علــى التفاهــم واالحتــرام المتبــادل وتحســين مكافــآت ومزايــا الموظفيــن 

بوتيــرة تتوافــق مــع األداء االقتصــادي للشــركة.

وواصلــت المجموعــة، انطالقــًا مــن التزامهــا المســتمر بالمســئولية االجتماعيــة، تعزيــز مبادراتهــا االجتماعيــة التــي ركــزت علــى االحتياجــات 
األساســية ألبنــاء المجتمعــات المحليــة التــي تعمــل بهــا. ومــن ثــم، فقــد وضعــت المجموعــة التعليــم والصحــة علــى رأس أولوياتهــا فــي عــام 

2015،  وعملــت علــى تحســين العالقــات مــع األطــراف المعنيــة مــن خــالل الحــوار والتعــاون.

كمــا قامــت المجموعــة برعايــة المســابقة الســنوية "إناكتــس" التــي تضــم جامعــات حلــوان والســويس والمنيــا، والتــي كانــت مــن أنجــح مشــاريع 
المجموعــة. وقامــت المجموعــة أيضــًا بالمســاهمة فــي تجديــد قســم الطــوارئ فــي مستشــفى حلــوان العــام ومدرســة عمــر بــن الخطــاب اإلعداديــة 
بنيــن فــي كفــر ســليم بمحافظــة الســويس، وتنفيــذ مشــروع "مدرســتي" بالتعــاون مــع جمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة، فضــاًل عــن تجديــد ثــالث 

مــدارس ابتدائيــة وثانويــة فــي محافظــة المنيــا بالتعــاون مــع منظمــة كيــر مصــر.

والتزمــت الشــركة أيضــًا فــي عــام 2015 بتقديــم تبرعهــا الســنوي إلــى معهــد دون بوســكو الفنــي الصناعــي فــي القاهــرة، وتعهــدت بتقديــم منحــة 
قدرهــا 30 مليــون جنيــه علــى مــدار ثــالث ســنوات إلــى صنــدوق تحيــا مصــر.

ونؤكــد إننــا علــى ثقــة بــأن ســوق التشــييد والبنــاء فــي مصــر ســوف يبشــر بمعــدالت نمــو جديــدة علــى الصعيــد الوطنــي؛ فقــد بلــغ حجــم ســوق 
األســمنت المصريــة 53.9 مليــون طــن، ممــا يجعلــه واحــدًا مــن أكبــر عشــر أســواق فــي العالــم فــي هــذا المجــال. وباعتبارهــا واحــدة مــن 
القــوى المحركــة الهامــة لالقتصــاد التــي توفــر أكثــر مــن 50 ألــف فرصــة عمــل مباشــرة، فســتكون صناعــة األســمنت هــي الســبيل إلــى ضمــان 
اســتعادة القــدرة االقتصاديــة للبــالد. وتســعى المجموعــة ألن تكــون فــي طليعــة قطــاع األســمنت وأن تســتمر فــي تعزيــز دورهــا القيــادي كشــركة 

تهتــم باالبتــكار وتحظــى بتفضيــل الباحثيــن عــن فرصــة عمــل.

ونحن نتطلع إلى عام 2016 ونسعى لمواصلة بناء ما حققناه من إنجازات مع التركيز على تنمية المجتمع. 

برونو كاريه
العضو المنتدب

عمر مهنا
رئيس مجلس اإلدارة

تقييم السوق وإدارة عالقات العمالء

مــع شــروع مصــر فــي رحلتهــا المليئــة بالتحديــات نحــو تحقيــق االســتقرار االقتصــادي والسياســي، التــزال البــالد تواجــه ضغوطــًا كبيــرة أثــرت 
ســلبًا علــى ربحيــة العديــد مــن الشــركات واســتدامتها. وقــد خلفــت االضطرابــات السياســية وانعــدام األمــن أثــرًا ســلبيًا علــى االســتثمار األجنبــي 
ــع  ــذي دف ــه المصــري، األمــر ال ــاض قيمــة الجني ــى االقتصــاد مــن جــراء انخف ــد مــن الضغــوط عل ــد نجمــت المزي ــالد. وق ــي الب والســياحة ف
التضخــم إلــى معــدالت مضاعفــة بنهايــة عــام 2015. ففــي ديســمبر 2015، بلــغ معــدل التضخــم فــي البــالد 11.9% وفقــًا للجهــاز المركــزي 

للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.

ومــع ذلــك، فمــن المرجــح أن يمــر االقتصــاد المصــري بمرحلــة انتعــاش أكثــر وضوحــًا فــي الســنة المقبلــة مــع خــروج العديــد مــن المشــاريع 
الضخمــة التــي ترعاهــا الحكومــة إلــى حيــز الضــوء. ومــن ناحيــة أخــرى، فعــدم وجــود اســتقرار سياســي ووضــوح بشــأن القــرارات الخاصــة 
برســم مالمــح السياســات الوطنيــة المتوســطة األجــل للحكومــة، فمــن المرجــح أن تظــل اتجاهــات ثقــة المســتهلكين وأنمــاط االســتثمار ضعيفــة.

مــن جهــة أكثــر إيجابيــة، فقــد تغلبــت الســلطات علــى القضايــا المزمنــة إلمــدادات الطاقــة فــي البــالد والتــي أضــرت بــأداء القطــاع طــوال عــام 
2014. ومــع وضــع هــذا فــي االعتبــار، فقــد نمــت الطاقــة اإلنتاجيــة لألســمنت والكلنكــر بمعــدل 23% مقارنــة بعــام 2014. ولســوء الحــظ، فقــد 
أدى ذلــك إلــى وجــود فيــض مــن منتجــات األســمنت التــي ضربــت الســوق، ممــا تســبب فــي عــدم وجــود توافــق فــي العــرض مقابــل الطلــب. 
وعليــه، فقــد نمــا ســوق األســمنت المصــري نمــوًا بلــغ 5% فــي عــام 2015 مقابــل عــام 2014، بزيــادة قدرهــا 2.6 مليــون طــن ليصــل حجــم 

الســوق إلــى 53.9 مليــون طــن ســنويًا.

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد ســاعد تنصيــب الحكومــة الجديــدة فــي مصــر ونجــاح المؤتمــر االقتصــادي المصــري الدولــي، الــذي عقــد فــي مدينــة 
شــرم الشــيخ، فــي تعزيــز الثقــة بــأن ســوق األســمنت ســيبدأ فــي االزدهــار مــرة أخــرى، وذلــك بفضــل التوقعــات االقتصاديــة األكثــر إيجابيــة 

وتأكيــد االلتــزام بإطــالق مشــاريع بنــىة تحتيــة كبــرى فــي جميــع أنحــاء البــالد.

ــدة فــي صناعــة األســمنت فــي مصــر.   حافظــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت خــالل عــام 2015 علــى مركزهــا فــي الســوق كرائ
وبتخصيــص إنتاجهــا لتلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة، فقــد باعــت الشــركة أكثــر مــن 8 مليــون طــن مــن األســمنت الرمــادي، وهــو مــا يعكــس 
زيــادة قدرهــا 1.6% عمــا حققتــه فــي عــام 2014، باإلضافــة إلــى 117 ألــف طــن مــن منتجــات األســمنت األبيــض؛ وهــو مــا ســاعد المجموعــة 

علــى الحفــاظ علــى دورهــا الريــادي فــي الســوق، مســجلة حصــة ســوقية ثابتــة قدرهــا %15. 

ــى  ــز عل ــد جــددت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت التركي ــادي واســتجابتها للعمــالء بصــورة أفضــل، فق ــز دورهــا القي وبغــرض تعزي
تســليمات األســمنت، حيــث بلغــت تســليمات األســمنت 3.2 مليــون طــن بنظــام الوصــال. وتــم إنشــاء مؤشــرات أداء أساســية مناســبة مــن أجــل 
ضمــان قيــام الشــركة دائمــا بالتســليم فــي المــكان المناســب والوقــت المناســب، وذلــك بهــدف تجنــب نقــص المخــزون لــدى عمالئهــا، وهــو أحــد 
العوامــل الرئيســية لضمــان رضــا العمــالء. وتــم تحســين أســطول نقــل المجموعــة فــي عــام 2015 وهــو يضــم حاليــًا 89 شــاحنة، مكونــة مــن 
42 شــاحنة أســمنت ســائب، و47 شــاحنة مســطحة تســتخدم فــي توصيــل األســمنت المعبــاء. وقــد ســاعد األســطول بعــد تحديثــه فــي تعزيــز 
مســتويات الخدمــة والعالقــات مــع العمــالء. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد بلــغ حجــم المبيعــات مــن خــالل مركــز توزيــع منتجــات الشــركة فــي مدينــة 

قليــوب  272 ألــف طــن، وهــو مــا يمثــل زيــادة تعــادل 22% مقارنــة بعــام 2014.

وأبــدت المجموعــة التزامهــا بالحفــاظ علــى التواصــل مــع العمــالء مــن خــالل إطــالق مبــادرات لزيــادة رضــا العمــالء واالســتثمار االســتراتيجي 
فــي جهــود مجــاالت تحديــث البنيــة التحتيــة وحمايــة البيئــة والســالمة والمبــادرات االجتماعيــة. كمــا قدمــت المجموعــة أيضــًا منتجــات مبتكــرة 
ضمــن تشــكيلة منتجــات مجموعــة إيطالشــمنتي لمكاتــب االستشــارات المعماريــة. وفــي هــذا الســياق، نظمــت المجموعــة رحلتيــن لمجموعــة 
ــاح  ــمنتي »I.lab«، والجن ــة إيطالش ــع لمجموع ــكار التاب ــوث واالبت ــز البح ــارة مرك ــن لزي ــن والمصممي ــين المعماريي ــن المهندس ــارة م مخت
اإليطالــي فــي معــرض إكســبو 2015 العالمــي الــذي عقــد فــي مدينــة ميالنــو، حيــث قدمــت المجموعــة المنتجــات الخضــراء ألول مــرة للســوق 

المصريــة.

وعلــى غــرار الجهــود المتواصلــة للشــركة فــي ســبيل تعزيــز االســتدامة وخفــض معــدالت االنبعاثــات، انضمــت المجموعــة لفرقــة عمــل لبحــث 
االســتخدامات الجديــدة لتكنولوجيــا »البــاي بــاص«، وهــي عمليــة تنفذهــا الشــركة لصناعــة الطــوب والقوالــب وغيرهــا مــن مــواد البنــاء. يتمثــل 
هــدف المجموعــة فــي تتبــع خطــى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت واكتشــاف طــرق رائــدة إلدراج المخلفــات الصناعيــة والزراعيــة فــي 
إنتــاج الطاقــة. وفــي واقــع األمــر، فقــد وقــع ممثلــو مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت مذكــرة تفاهــم مــع واحــدة مــن الشــركات المصريــة 
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الرائــدة فــي مجــال مــواد البنــاء للبــدء فــي اختبــار وإنتــاج مثــل هــذه المنتجــات. ومــن المقــرر إطــالق عمليــات المشــروع المشــترك فــي الربــع 
األول مــن عــام 2016.

كمــا اعتمــدت المجموعــة أيضــًا مشــروع “العبــوة المصغــرة« أو »mini-pack«، وهــو مفهــوم جديــد لتســويق التجزئــة يســتهدف صغــار 
تجــار التجزئــة مباشــرة بمنتــج معبــأ فــي عبــوات تــزن 5 كجــم مــن المقــرر البــدء فيــه فــي الربــع األول مــن عــام 2016. وعــالوة علــى مــا 
ســبق، فقــد عرضــت الشــركة أفــكارًا أخــرى طورهــا مركــز االبتــكار وجامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي ميالنــو ومركــز بحــوث اإلســكان والبنــاء، 

وهــي مــا ستشــكل جــزءًا مــن دراســة جديــدة لتحليــل قــوة ومرونــة ابتــكارات مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المجموعــة تنتظــر اللجنــة المعنيــة بكــود الخرســانة إلتمــام تحققهــا مــن المنتجــات المخلوطــة مــن األســمنت والحجــر 
الجيــري المصممــة لتعزيــز الخرســانة. وتجــري حاليــا دراســة للمنتجــات مــن قبــل المركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء. وســوف يســهم 
اعتمــاد إنتــاج هــذا النــوع الجديــد مــن األســمنت فــي خفــض نســبة الكلنكــر إلــى األســمنت لــدى المجموعــة، فضــاًل عــن تقليــل انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة فــي الشــركة أثنــاء إنتــاج األســمنت. 

مــع امتــالك المجموعــة ألكبــر تشــكيلة منتجــات متاحــة فــي مصــر فإنهــا تتيــح لعمالئهــا الفرصــة لتلبيــة وتوفيــر أي طلــب الحتياجاتهــم الخاصــة. 
تتمثــل القيمــة المضافــة بالنســبة للمســتخدمين النهائييــن فــي تعزيــز اإلنتاجيــة والجــودة والربحيــة مــع تقليــل الوقــت المســتغرق أثنــاء عمليــات 

الشراء. 

ــم  ــى األنشــطة الموجهــة نحــو تقدي ــا والتحــول إل ــؤرة اهتمامه ــي ب ــل ف ــي وضــع العمي ــة ف ــد أدت اســتراتيجية المجموعــة المتمثل وبإيجــاز، فق
الخدمــة إلــى زيــادة رضــا العمــالء، وهــو مــا ســاعد المجموعــة علــى الحفــاظ علــى ريادتهــا فــي الســوق. وتمتلــك المجموعــة أيضــًا خططــًا 

ــادة رضــا العمــالء، منهــا:  ــدة لزي ــادرات كثيــرة جدي لمب

- استطالعات قياس رضا العمالء

- الخدمات المصممة لتلبية االحتياجات الخاصة

- تبادل أفصل الممارسات

- إنشاء مركز اتصاالت للعمالء

- استضافة حلقات توعية حول جودة األسمنت

- تقديم المساعدة الفنية

- توطيد الشراكات مع المؤسسات االستشارية في مجال األسمنت والجامعات الرائدة

االستثمارات

نفــذت المجموعــة برنامجــًا مكثفــًا لالســتثمار خــالل عــام 2015. وقــد اشــتمل البرنامــج علــى إتمــام مشــروعات كثيــرة فــي مختلــف مصانــع 
المجموعــة تبلــغ قيمتهــا مــا يقــرب مــن 285 مليــون جنيــه مصــري. شــملت هــذه المشــروعات إدخــال تحســينات فــي مجــاالت األداء التشــغيلي 

وحمايــة البيئــة والســالمة وحقــوق اإلنســان. وقــد تــم تخصيــص األمــوال علــى النحــو المذكــور أدنــاه:

• حماية البيئة والسالمة )50 مليون جنيه(

• تحسين األداء والصيانة )120 مليون جنيه(

• االستراتيجية )90 مليون جنيه(

• الجودة وتكنولوجيا المعلومات ومجاالت أخرى )25 مليون جنيه(

ــة  ــوث ومكافح ــن التل ــد م ــي الح ــتثمار ف ــة االس ــت المجموع ــة، واصل ــئون البيئ ــاز المصــري لش ــل الخاصــة بالجه ــة العم ــع خط ــيًا م وتماش
االنبعاثــات. ففــي عــام 2015، قامــت المجموعــة بدارســة مشــروع اســتبدال الفالتــر اإللكتروســتاتيكية بفالتــر نســيجية بالخــط 2 فــي مصنــع 

الســويس، وبلغــت الميزانيــة التقديريــة لهــذا المشــروع 100 مليــون جنيــه. وتخطــط المجموعــة إلطــالق المبــادرة فــي أوائــل عــام 2017. وفــي 
عــام 2015، قامــت المجموعــة أيضــًا بتنفيــذ برامــج للوقــود البديــل فــي مصنــع حلــوان بتكلفــة 24 مليــون جنيــه. 

ونظــرًا للنقــص فــي الوقــود الــذي عانــت منــه مصــر، قامــت المجموعــة باســتبدال بعــض مــن أســاليبها المتبعــة فــي توليــد الطاقــة باســتخدام 
الفحــم مــن أجــل الحــد مــن االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري التقليــدي والغــاز الطبيعــي فــي مصنــع حلــوان. وبلغــت الميزانيــة اإلجماليــة لهــذا 

المشــروع 273 مليــون جنيــه ومــن المقــرر االنتهــاء منــه خــالل عــام 2017. 

إدارة الموارد البشرية

ــت  ــث تم ــاءة؛ حي ــن الكف ــى م ــدر أعل ــق ق ــن تحقي ــد يضم ــكل جدي ــي ظــل هي ــوارد البشــرية بالمجموعــة ف ــل إدارة الم شــهد عــام 2015 عم
مراجعــة السياســات القائمــة وأعيــد هيكلتهــا حتــى تلبــي االحتياجــات التشــغيلية الحاليــة. وعــالوة علــى مــا ســبق، فقــد أعيــد التأكيــد علــى المســائل 

التحضيريــة للتفــاوض حــول اتفاقيــة العمــل الجماعيــة. 

ركــزت جوانــب التوظيــف والترقيــات بشــكل أساســي علــى التنميــة المهنيــة للمرشــحين الداخلييــن وتوظيــف خريجيــن جــدد مــن معهــد دون 
بوســكو. 

وعالوة على ما سبق، فقد شارك فريق الموارد البشرية في المشاريع التالية:

- مراجعة وتحديث قاعدة بيانات الموظفين.

- إنجاز فهرس الوظائف.

- إطالق استراتيجية جديدة للمكافآت ومشروعات وظيفية أساسية.

التطوير والتدريب 

تمثلــت إحــدى التحديــات الرئيســية التــي واجهــت الصناعــة فــي عــام 2015 فــي الحفــاظ علــى األنشــطة المخطــط لهــا فــي ظــل قلــة المــوارد 
نتيجــة لضوابــط التكاليــف المعمــول بهــا فــي الشــركة. وعليــه، فقــد ســعت إدارة التطويــر والتدريــب فــي إعطــاء األولويــة للــدورات اإللزاميــة، 

وتخفيــف المخاطــر، ودورات الســالمة والصحــة المهنيــة. 

 وقــد نجحــت إدارة التطويــر والتدريــب فــي توفيــر 25,802 ســاعة تدريــب )1,534 مقعــدًا( للموظفيــن بالمجموعــة إضافــة إلــى 22,250 
ــي  ــالمة ف ــق الس ــة طري ــة بخارط ــداف المرتبط ــق األه ــي تحقي ــز ف ــع التركي ــة. م ــن بالمجموع ــر الموظفي ــدًا( لغي ــب )250 مقع ــاعة تدري س

ــة.  المجموع

1. منح تدريب ألعضاء لجان السالمة، وعددهم 138 موظفًا

- اعتماد جميع أعضاء لجنة السالمة في المجموعة )باستثناء عضو واحد نتيجة اللتزامات العمل(

2. التدريب علي  إجراء تحقيقات في الحوادث وتحليل األسباب الجذرية لها )RCA(، بما في ذلك جلسات التذكرة  لعدد 138 موظفًا

- تــم اختيــار الفئــة المســتهدفة مــن خــالل مصفوفــة تدريبــات الســالمة، وقدمــت كل جلســة تدريــب معلومــات وعمليــات لمســاعدة الموظفيــن 
علــى إدارة تحقيقــات الحــوادث وكيفيــة تحليــل األســباب الجذريــة لهــا.

3. دورة تدريبية ألخصائي وفنيي السالمة لعدد 25 موظفًا

- اســتوفت الــدورة التدريبيــة الحصــة المنصــوص عليهــا قانونــًا طبقــا لعــدد العمالــة المتوفــر فــي كل مصنــع مــع إدخــال بعــض اإلضافــات فــي 
حالــة تبديــل الموظفيــن فــي المســتقبل 

)18001 OHSAS 4. اعتماد عدد 21 موظفا  كمراجع داخلي للمواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية

5. محاضرات توعية في السالمة والصحة المهنية للمديرين لعدد 133 موظفًا، منهم عدد 37 موظف تم سبق تدريبهم خالل عام 2014.
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- عملت الدورة على ضمان إدراك المديرين ألساسيات السالمة في المجموعة والعمليات األساسية ذات الصلة.

6. منح الشهادة الحكومية للسالمة من الحرائق لعدد 250 موظفًا

- استوفت الدورة التدريبية الحصة المنصوص عليها قانونًا بالنسبة العتماد الموظفين من حيث السالمة والحماية المدنية

وإضافة لما سبق، فقد دعمت إدارة التطوير والتدريب مشاريع تدريبية أخرى ذات صلة بااللتزام وتخفيف المخاطر وهى كما يلى:

1. اإلعــداد للحصــول علــى شــهادة/ ترخيــص الحكومــة لمشــغلي الموازيــن لعــدد 60 موظفــًا، وذلــك بتنظيــم تدريــب إلعــداد مشــغلي الموازيــن 
لخــوض اختبــار الترخيــص مــن قبــل الحكومــة

2. توفيــر  التدريــب المتطلــب للحصــول علــى ترخيــص مشــغل أجهــزة األشــعة الســينية لعــدد 20 موظفــًا، و يعــد هــذا التدريــب كشــرط مســبق 
للحصــول علــى ترخيــص مشــغل أجهــزة األشــعة الســينية.                                                                          

تضمنت برامج المسئولية االجتماعية للشركات: 

1. تدريبات داخلية لعدد 250 شخصا من طلبة الجامعات و المعاهد الصناعية، بما يعادل 22,250 ساعة تدريب

2. منح شهادات محو أمية لعدد 37 موظفًا خالل عام  2015 و في الربع األول من 2016 

وفي مجال الكفاءة والتخصص، ساهمت إدارة التطوير والتدريب فيمايلى: 

1. تسجيل 18 موظفًا في مؤتمر الوقود البديل لصناعة األسمنت في المنطقة العربية / الخبرات األوربية

- دعم المشاركين بالمعرفة المرتبطة بأنواع الوقود البديل وأفضل الممارسات في المنطقة العربية وأوروبا

2. منح دبلومات في مجال المبيعات لعدد 11 موظفًا من موظفي المبيعات 

- وذلك من خالل  دورة تدريبية مكثفة على المبيعات العتماد الموظفين وفقًا للمفاهيم األساسية والمتقدمة

3. منح شهادة إدارة الخدامات التكنولوجية ألربع موظفين من موظفي تكنولوجيا المعلومات،

- ويشتمل البرنامج التدريبي على أفضل الممارسات التي تستخدم لتطوير وتنفيذ إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

قامــت أيضــا إدارة التطويــر والتدريــب بتحســين أنشــطتها إلــى أقصــى حــد مــن أجــل ضمــان تنفيــذ جميــع البرامــج الضروريــة لعــام 2015 
بأقــل تكلفــة. 

إدارة الحوكمة 

حققت إدارة الحوكمة األهداف التالية خالل عام 2015 وفقًا لخطة العمل:

ــات لشــركات الســويس لألســمنت  ــرًا بشــأن اإلبــالغ عــن المخالف ــة، أصــدرت إدارة الحوكمــة تقري • مــن خــالل التعــاون مــع اإلدارة القانوني
ــدب  ــمنتي والعضــو المنت ــة إيطالش ــن مجموع ــات الصــادرة ع ــًا للتعليم ــاس وفق ــويس لألكي ــوان والس ــمنت حل ــره وأس ــد ط ــمنت بورتالن وأس

ــة. للمجموع

• ضمــان امتثــال المجموعــة لسياســات مكافحــة الرشــوة، وتحديــد األدوار والمبــادئ التوجيهيــة التــي ينبغــي اتباعهــا مــن قبــل إدارة الحوكمــة 
واإلدارة القانونيــة إذا أحيــل إليهــا موقــف ينطــوي علــى رشــوة أو احتيــال.

ــوان والســويس  ــد طــره وأســمنت حل ــر التنظيمــي لشــركات الســويس لألســمنت وأســمنت بورتالن • المســاعدة فــي تشــكيل مخططــات التطوي
ــاس. لألكي

• بنــاًء علــى طلبــات التطويــر التنظيمــي للمجموعــة، قامــت إدارة الحوكمــة بتحديــث »B.E.S.T«، وهــو الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــإدارة 

الحوكمــة الــذي يشــمل جميــع المعلومــات ذات الصلــة )المبــادئ التوجيهيــة، والنمــاذج المرجعيــة، والعمليــات التجاريــة، والتنظيمــة، ومــا إلــى 
ذلــك(، وذلــك ليغطــي التغييــرات التــي تطــرأ علــى السياســات واإلجــراءات والوصــف الوظيفــي ومخططــات التطويــر التنظيمــي، وإشــعارات 

التنظيــم لشــركات الســويس لألســمنت وأســمنت بورتالنــد طــره وحلــوان لألســمنت والســويس لألكيــاس والســويس للنقــل والتجــارة.

ــون  ــره وحل ــد ط ــمنت بورتالن ــمنت وأس ــويس لألس ــركات الس ــي لش ــر تنظيم ــط تطوي ــاء مخط ــي إنش ــتدامة ف ــة المس ــاعدة إدارة التنمي • مس
ــاس. ــويس لألكي ــمنت والس لألس

• إنشاء مخطط تطوير لإلدارة الفنية لشركات السويس لألسمنت وأسمنت بورتالند طره وحلون لألسمنت والسويس لألكياس.

• العمــل مــع إدارة الرقابــة الماليــة إلنشــاء مخطــط تطويــر تنظيمــي لشــركات الســويس لألســمنت وأســمنت بورتالنــد طــره وحلــون لألســمنت 
والســويس لألكيــاس.

النزاهة

تتبــع مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت النهــج الخــاص بمجموعــة إيطالشــيمنتي بشــأن النزاهــة، والــذي يقــوم حاليــًا علــى أربعــة عناصــر 
ــة  ــال لمكافح ــج االمتث ــوة، وبرنام ــة الرش ــال لمكافح ــج االمتث ــتدامة: برنام ــة واالس ــد األخالقي ــن القواع ــن إطــار أوســع م ــع ضم مترابطــة تق

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

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 هــذا المشــروع، ســوف تعتمــد المجموعــة أيضــًا نموذجــًا للتنظيــم 

واإلدارة والمراقبــة يســتهدف مكافحــة الفســاد والرشــوة.

ففــي عــام 2012، بــدأت الشــركة فــي تطويــر برنامــج خــاص باالمتثــال لمكافحــة االحتــكار بهــدف توفيــر إطــار رســمي - مبــادئ توجيهيــة، 
وإجــراءات، وأنشــطة مراقبــة وإبــالغ - لضمــان امتثــال العمــل بأكملــه لجميــع قوانيــن مكافحــة االحتــكار واجبــة التطبيــق. وقــد حــدد البرنامــج 

أيضــًا 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. ويســتند تقييــم المخاطــر الســنوي، 
الــذي بــدأ منــذ عــام 2014، إلــى المقاييــس الثالثــة التاليــة: آثــار المخاطــر والفــرص، واحتمــال الحــدوث أو األفــق الزمنــي، ومســتوى الرقابــة.

وتــم تفعيــل برنامــج متكامــل للمراجعــة الداخليــة منــذ عــام 2012، وقــد تنــاول أيضــًا قضايــا الصحــة والســالمة والبيئــة ومكافحــة االحتــكار 
ومكافحــة الفســاد ومكافحــة الرشــوة علــى مــدى فتــرة ثــالث ســنوات، بهــدف تقييــم وتحســين قيــود إدارة المخاطــر وعمليــات الحوكمــة باســتخدام 
ــم  ــم تت ــم مراجعــة الحســابات بشــكل متجانــس ضمــن خمســة مســتويات.  ث ــم تعريــف مســتويات المخاطــر وتقيي ــط. ويت ــت ومنضب منهــج ثاب

مناقشــة خطــط العمــل التصحيحيــة مــع جميــع األطــراف المعنيــة.

ــن  ــف يمك ــن كي ــي تبي ــات، الت ــن المخالف ــالغ ع ــاص باإلب ــي الخ ــا الداخل ــة لنظامه ــادئ التوجيهي ــركة المب ــدرت الش ــام 2014، أص ــي ع 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 

الدعــوة إلــى تشــكيل لجنــة لالمتثــال. 
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سياسة االستدامة

يتمثل أحد الطموحات الكبرى لمجموعة شركات السويس لألسمنت  في تعزيز التميز في األعمال وتقديم أفضل الممارسات. وهذه الرؤية هي 
جزء من رسالة المجموعة  التي تهدف إلى إضفاء قيمة على قطاع مواد البناء من خالل االستخدام المبتكر والمستدام للموارد الطبيعية بما يحقق 

الفائدة للمجتمعات التي تعمل بها المجموعة وصالح عمالئها في مصر.

وتعد التنمية المستدامة جزءًا ال يتجزأ من إستراتيجية المجموعة وثقافة العمل بها، وهذا ينطوي على تحقيق النمو االقتصادي وحماية البيئة 
والمسئولية االجتماعية. كما أنها تسهم في المحافظة على االستمرارية والميزة التنافسية والتخطيط طويل األجل، وهي جميعًا جوانب تساعد في 

تحسين إمكانية التنبؤ بمخاطر العمل والعمل على إدارتها.

وتعد سياسة االستدامة هي حجر الزاوية في منهج المجموعة  تجاه تحقيق االستدامة. فهي تغطي الموضوعات األساسية التي تؤثر على أعمالها 
وأنشطتها التجارية، وتتمثل في 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 والمستوحاة من المرجعيات والمعايير الدولية.

تتمحور إستراتيجية 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 بناء مبتكرة، 
ذلك إلى جانب مبادرات المجموعة في قطاع الطاقة المتجددة. وجميع اإلنجازات  التي حققتها المجموعة في هذا المجال موثقة ومنشورة على 

الموقع اإللكتروني للشركة.

ه جميع أنشطة المجموعة: وفيما يلي القيم األساسية التي توجِّ

المسئولية: التعهد بالتزام طويل األجل تجاه االستدامة

النزاهة: السلوك األخالقي في صميم جميع ممارسات العمل

الكفاءة: التميز في التشغيل من خالل التحسين المستمر

اإلبتكار: الذي يشمل جميع المنتجات وطريقة إدارتها

التنوع: فهم ودعم الهوية المحلية

السالمة

ــة فــي  ــز ممارســات آمن ــة الموظفيــن واســتعدادهم لتبنــي وتعزي ــزام مؤسســاتهم بالســالمة ترتبــط برغب ــق بالت ــن فيمــا يتعل تصــورات الموظفي
العمــل؛ وهــي ممارســات صممــت فــي األصــل لمنــع وقــوع إصابــات فــي مــكان العمــل. وترفــض المجموعــة التهــاون فــي هدفهــا المتمثــل فــي 

إنهــاء الممارســات غيــر اآلمنــة فــي كل منشــأة مــن منشــآت الشــركة.

ولكــي تصبــح المجموعــة واحــدة مــن أكثــر الشــركات ســالمة فــي صناعــة األســمنت، فــإن مهمــة المجموعــة تتمثــل فــي خفــض معــدل تكــرار 
وقــوع حــوادث العمــل. ففــي عــام 2015، بلغــت نســبة معــدل تكــرار األصابــات بوقــت ضائــع بيــن العامليــن الدائميــن والمؤقتيــن فــي المجموعــة 
ــغ معــدل شــدة الحــوادث  ــك، بل ــى ذل ــة إل ــون ســاعة عمــل. وإضاف ــكل ملي ــي الوقــت ل ــدان ف ــج عنهــا فق ــي ينت 1.2، وهــو عــدد الحــوادث الت
المســجلة 0.12، بينمــا بلــغ عــدد األيــام المفقــودة نتيجــة األصابــات باســتثناء حــوادث الطــرق 708 يومــًا. وبلــغ معــدل اإلصابــات الكلــي 2.5 

بمــا فــي ذلــك حــاالت الوفيــات، واإلصابــات بوقــت ضائــع، اصابــات تســتلزم اعمــال خفيفــة ، والعــالج الطبــي. 

تــم تقييــم جميــع الموظفيــن خــالل عــام 2015 علــى أســاس مشــاركتهم فــي تعزيــز بيئــة عمــل آمنــة. وتفخــر المجموعــة بــأن تعلــن احتفــال إدارة 
ســالمة بأفضــل أداء ســنوي لهــا خــالل عــام 2015، حيــث قــام العضــو المنتــدب للمجموعــة الســيد/ برونــو كاريــه بتكريــم اإلدارة عمــا تبذلــه 

مــن جهــود فــي حفــل حضرتــه اإلدارة العليــا للشــركة.

قامــت المجموعــة أيضــًا بتنفيــذ برامــج لتحســين تنفيــذ معاييــر الســالمة فــي مجموعــة. وكان أحــد هــذه البرامــج عبــارة عــن حملــة لمنــع الســقوط 

اإلفصاح المستدام
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مــن المرتفعــات. عــن طريــق تأميــن عمــال التعبئــة مــن الســقوط  اثنــاء عمليــة تحميــل األســمنت داخــل منطقــة التعبئــة. وعــالوة علــى مــا ســبق، 
فقــد قامــت الشــركة بتركيــب درابزيــن حمايــة وقواطــع حديديــة للمســاعدة فــي حمايــة الموظفيــن واآلالت فــي هــذه المناطــق.

ومــن األمثلــة األخــرى برنامــج مخصــص للحــد مــن المخاطــر عنــد رفــع مــواد باســتخدام رافعــات علويــة. وفــي هــذا الصــدد، قامــت المجموعــة 
بتركيــب خمســة مصاعــد جديــدة للمــواد لمصنعــي حلــوان والســويس. 

معدل تكرار اإلصابات بوقت ضائع  للموظفين الدائمين والمؤقتين في المجموعة

معدل شدة خطورة  اإلصابات بوقت ضائع  للموظفين الدائمين والمؤقتين في المجموعة

معدل شدة خطورة  اإلصابات بوقت ضائع  للموظفين الدائمين والمؤقتين في المجموعة

الصحة والمسئولية عن المنتجات

تؤمــن مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت إيمانــًا عميقــًا بــأن الحفــاظ علــى صحــة العامليــن وتعزيــز راحتهــم هــو أمــر ال يقــل أهميــة عــن 
التوعيــة بالســالمة. 

وتعــد عمليــة إدارة الصحــة، التــي تتضمــن تعزيــز النظافــة الصناعيــة )الحــد األدنــى مــن أخطــار الغبــار والضوضــاء واهتــزاز الجســم بالكامــل( 
أحــد االهتمامات الرئيســية للشــركة.      

مخاطر التعرض
السويس 

للنقل المقر الرئيسي السويس 
لألكياس المنيا  السويس القطامية  حلوان  طره 

نسبة مئوية من العمال 
المعرضين للمخاطر

%0 %0 %0 %46 %70 %53 %52 %51 الغبار
%0 %0 %0 %39 %39 %31 %38 %41 السليكا
%0 %0 %62 %38 %64 %53 %49 %20 الضوضاء  
%19 %0 %6 %4 %3 %5 %4 %2 اهتزاز الجسم بالكامل

المراقبة  
%0 %0 %4 %100 %103 %100 %102 %98 الغبار 

نسبة مئوية من العمال 
الخاضعين للمراقبة

%0 %0 %2 %99 %128 %100 %117 %106 السليكا
%0 %0 %3 %100 %99 %100 %100 %65 الضوضاء 
%0 %0 %75 %100 %105 %100 %100 %100 اهتزاز الجسم بالكامل

حماية البيئة

جــددت جميــع مصانــع مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت شــهادات األيــزو 14001 الخاصــة بهــا كل علــى حــده، وطبقــت معاييــر نظــام 
األيــزو 14001/ 2004، مــع حصــول كل مصنــع علــى الشــهادة الخاصــة بــه.

وفــي أبريــل 2015، تــم إصــدار تعديــالت الالئحــه التنفيذيــه لقانــون رقــم 4 لســنة 1994، والتــي تحــدد شــروط الحكومــة بشــأن إدمــاج الفحــم/ 
الفحــم البترولــي كوقــود أساســي لتشــغيل أفــران األســمنت، والتــي تضمنــت أيضــًا القيــود اإلضافيــة المفروضــة علــى ملوثــات الهــواء وانبعاثــات 

غــازات الدفيئــة. وقــد تــم منــح فتــرة ســماح للشــركات مدتهــا خمــس ســنوات لالمتثــال لهــذه المعاييــر.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وضعــت المجموعــة أهدافــًا أكثــر صرامــة لحمايــة البيئــة فــي مصانعهــا مــن أجــل تجنــب الغرامــات أو العقوبــات وســعيًا 
منهــا لاللتــزام بشــكل أفضــل بالقيمــة المؤسســية للشــركة المتمثلــة فــي »التحســين المســتمر«. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد حفــز نظــام إدارة البيئــة 

المجموعــة أيضــًا العتمــاد سياســة تعبــر عــن التــزام اإلدارة بتحســين الظــروف البيئيــة فــي المناطــق المحيطــة بمنشــآت الشــركة.

حماية المناخ

صناعــة األســمنت هــي عمليــة كثيفــة االســتهالك بالنســبة للطاقــة وكثيفــة الكربــون. وبغــرض تتبــع انبعاثــات الكربــون لديهــا، كانــت المجموعــة 
ترصــد انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون واإلبــالغ بهــا منــذ بــدء عملياتهــا منــذ عــام 2006، وذلــك تماشــيًا مــع بروتوكــول مبــادرة االســتدامة 

فــي قطــاع األســمنت التابعــة لمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة.

ــذه  ــد ه ــيتم تجدي ــنتين. وس ــدة س ــم لم ــة الفح ــح الســتخدام طاق ــى تصري ــة وطــره عل ــع الســويس والقطامي ــت مصان ــام 2015، حصل ــي ع وف
ــع. ــن كل مصن ــنوية م ــر األداء الس ــى تقاري ــتنادًا إل ــات اس االتفاقي

تســير عمليــة الموافقــة علــى إدمــاج الطاقــة المســتمدة مــن الفحــم/ الفحــم البترولــي فــي مصنــع حلــوان علــى الطريــق الصحيــح ومــن المرجــح 
أن ُتــرى ثمارهــا فــي منتصــف عــام 2016. 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج األسمنت الخاص بمجموعة شركات السويس لألسمنت في عام 2015*
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6,063,635اإلجمالي المطلق )طن/ سنة(
844اإلجمالي المحدد )كجم/ طن كلنكر(
718اإلجمالي المحدد )كجم/ طن سيم**(

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

** »سيم« تعني منتج أسمنتي يتكون من الكلنكر وبدائل األسمنت المستخدمة في عملية الطحن.

انبعاثات الهواء:

يتم رصد انبعاثات جميع المصانع بعناية، وذلك باستخدام أفضل المعايير والممارسات الدولية.

- الرصــد المنتظــم: جميــع المداخــن الرئيســيه لــدى المجموعــة مــزودة بأنظمــة رصــد مســتمر لالنبعاثــات لقيــاس غــازات ثانــي أكســيد الكبريــت 
وأكاســيد النيتروجيــن وأكاســيد الكربــون والهيدروكربــون واألتربــة وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة المعمــول بهــا لــدى مجموعــة إيطالشــمنتي.

- الرصــد فــي المــكان: يتــم اآلن قيــاس جميــع الملوثــات والملوثــات دقيقــة الحجــم المحــددة فــي إجــراءات انبعاثــات الهــواء فــي المــكان ضمــن 
اختبــار االنبعاثــات فــي كل مصنــع.

يتمثــل الهــدف األساســي مــن السياســة البيئيــة لــدى الشــركة فــي تعزيــز االســتخدام المســتدام للمــوارد، وتحقيــق النمــو االقتصــادي علــى المــدى 
الطويــل، وتحســين نوعيــة الحيــاة لألجيــال القادمــة. 

االستخدام المسئول للموارد: تقوم المجموعة في الوقت الحالي بتطبيق المبادئ التوجيهية لمبادرة االستدامة في قطاع األسمنت

ــي للكلنكــر فــي منتجــات األســمنت. بنســبة 4.22% مــن  ــة كبديــل جزئ ــر التحجيري ــة: تســتخدم الشــركة ركام المــواد غي المــواد الخــام البديل
ــة فــي مقابــل المــواد الخــام التحجيريــة. المــواد الخــام البديل

الوقــود البديــل: تســتخدم المجموعــة المخلفــات الزراعيــه و مخلفــات القمامــه المنزليــه لتزويــد إنتــاج األســمنت بمصــادر الطاقــة. تمثــل مصــادر 
ــا  ــد مصنع ــري. ويول ــود الحف ــن الوق ــف بشــكل أساســي م ــي تتأل ــة، والت ــن الطاق ــي احتياجــات الشــركة م ــن إجمال ــة 6.55% م ــة البديل الطاق

القطاميــة وحلــوان األغلبيــة العظمــى مــن الطاقــة البديلــة لــدى المجموعــة.

مشــروعات آليــة التنميــة النظيفــة: تقــوم الشــركة بتنفيــذ مشــروعين مــن مشــروعات التنميــة النظيفــة؛ أحدهمــا فــي مصنــع حلــوان واآلخــر فــي 
مصنــع القطاميــة. ويتمثــل الهــدف مــن هذيــن المشــروعين فــي تعزيــز أركان التنميــة المســتدامة لــدى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، 
وهــي: حمايــة البيئــة والنمــو االقتصــادي والمســئولية االجتماعيــة، والتــي تتماشــى جميعهــا مــع جهــود الحكومــة المصريــة الراميــة إلــى تعزيــز 
ــو 2003  ــي يولي ــاخ ف ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة اإلطاري ــم المتح ــة األم ــان التفاقي ــروعات المقدم ــجيل المش ــم تس ــتدامة. وت ــة المس ــج التنمي برام

وحصلــت علــى فتــرة مســتحقات تمتــد لعشــرة ســنوات.

برامج إعادة تأهيل المحاجر

أنجــزت المجموعــة فــي عــام 2015 أول خططهــا المعنيــة بالتنــوع الحيــوي بالتعــاون مــع قســم الحيــوان بجامعــة عيــن شــمس وإدارة الهندســة 
ــوان. كان الهــدف مــن البرنامــج هــو  ــع لمجموعــة إيطالشــمنتي فــي محجــر الحجــر الجيــري بحل ــي التاب ــة فــي المركــز الفن ــة والبيئ المعماري
تحليــل ورصــد مســتويات التنــوع الحيــوي فــي أكبــر محجــر للمجموعــة ومقارنتهــا بعــد ذلــك مــع المناطــق المحيطــة. وســجل 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 األجســام المائيــة بالمحجــر. وأفــاد فريــق البحــث إن أنشــطة التحجيــر بالمحجــر قــد أدت 

إلــى تكويــن بحيــرات صغيــرة مــن الميــاه الجوفيــة أســتخدمتها الطيــور المهاجــرة حاليــًا كمحطــات لهــا فــي طريقهــا للهجــرة جنوبــًا فــي موســم 
الشــتاء وشــمااًل فــي موســم الصيــف. وفــي ضــوء نجــاح هــذه الشــراكة، قامــت المجموعــة بتجديــد االتفاقيــة المبرمــة مــع جامعــة عيــن شــمس 

لمــدة عاميــن آخريــن. 

تقيــس الدراســة، منــذ إطالقهــا، مســتويات التنــوع الحيــوي داخــل المحجــر وفقــًا لعــدد مــن المؤشــرات التــي تســتخدم منهجيــات أخــذ عينــات 
مقبولــة مــن قبــل المجتمــع العلمــي. ويجــري فريــق المشــروع قياســات علــى مــدى فتــرة تمتــد مــا بيــن 2-3 ســنوات علــى أســاس موســمي. 
ــوي أو  ــوع الحي ــه أن يحــوي نفــس مســتويات التن ــع األســمنت يمكــن ل ــي إظهــار أن محجــر مصن ــل الهــدف األساســي مــن الدراســة ف ويتمث
مســتويات أعلــى مقارنــة بالمناطــق المحيطــة طالمــا يتــم تنفيــذ ممارســات إعــادة تأهيــل مناســبة باســتخدام أســاليب مثبتــة مثــل تلــك التــي اختــارت 

المجموعــة تطبيقهــا.

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

- بــدأت المبــادرة التــي تنفــذ بنــاء علــى طلــب الحكومــة فــي عــام 2007 بإعــادة ردم الجــزء الشــرقي مــن محجــر الطفلــة فــي طــره. ويعــد 
هــذا الموقــع هــو المحجــر األقــدم فــي مصــر بأكملهــا. وفــي عــام 2013، تقــدم المشــروع بإعــادة ردم الجــزء الغربــي مــن المحجــر أيضــًا، 
وذلــك باســتخدام أســاليب ردم متخصصــة وبروتوكــوالت للصــرف. وكان الهــدف مــن ذلــك هــو إعــادة االســتقرار لــألرض بجــوار خــط الســكة 

الحديديــة القريــب مــن المحجــر.

- يتم تنفيذ مشروعان آخران إلعادة الردم في محجر الطفلة في مصنع السويس.

ــن  ــة العي ــق القطامي ــن المحجــر وطري ــة بي ــة عازل ــق منطق ــة لخل ــي المنطق ــة ف ــى مــا ســبق، قامــت المجموعــة بغــرس 300 نخل وعــالوة عل
الســخنة.

المبادرات االجتماعية

 واصلــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت تشــجيعها للمبــادرات االجتماعيــة التــي تركــز علــى االحتياجــات األساســية ألبنــاء المجتمــع 
المحلــي. وقــد جعلــت المجموعــة فــي عــام 2015 التعليــم والصحــة علــى رأس أولوياتهــا، حيــث أنفقــت مــا يزيــد علــى 2 مليــون يــورو علــى 
تنفيــذ برامــج خاصــة بالتعليــم والصحــة فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة. كمــا هدفــت هــذه المبــادرات إلــى تحســين العالقــات مــع األطــراف 
المعنيــة مــن خــالل الحــوار والتعــاون. وال يتــم اختيــار ســوى المشــروعات التــي تســهم فــي تحســين نوعيــة الحيــاة فــي المجتمعــات التــي تعمــل 
فيهــا والتــي تتماشــى مــع سياســيات الحكومــة المحليــة ومبــادئ اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان. وتأمــل المجموعــة أن تبنــي مســتقبل أفضــل 
لألجيــال القادمــة، وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والمــدارس والمستشــفيات والجامعــات. ومــن هــذا المنطلــق فليــس 
مــن الغريــب أن يشــيد إتحــاد الصناعــات المصريــة ببرنامــج المســئولية االجتماعيــة لــدى المجموعــة كأحــد أفضــل عشــرة برامــج فــي مصــر 

فــي هــذا اإلطــار.  

وكانــت رعايــة المجموعــة للمســابقة الســنوية »إناكتــس« التــي تضــم جامعــات حلــوان والســويس والمنيــا أحــد أكثــر المشــاريع نجاحــًا قامــت 
المجموعــة بتنفيذهــا. وتعــد »إناكتــس« مؤسســة دوليــة غيــر هادفــة للربــح تجمــع الطــالب والباحثيــن وقيــادات األعمــال الملتزمين بالمشــروعات 
الخاصــة والتنميــة. وشــارك فــي مســابقة عــام 2015 أكثــر مــن 30 جامعــة حكوميــة وخاصــة، حيــث عــرض كل فريــق نتائــج مشــروعات 
ــت مــن مجموعــة مــن  ــم تألف ــة تحكي ــب لجن ــم المشــروعات مــن جان ــم تقيي ــام الدراســي 2014-2015. وت ــر جــرى تنفيذهــا خــالل الع تطوي
الشــخصيات الرياديــة فــي عالــم األعمــال المصــري والتــي قيمــت الطــالب بنــاًء علــى نجاحهــم فــي توظيــف االبتــكار لتحســين نوعيــة الحيــاة 
ومســتويات المعيشــة للفئــات المحتاجــة . كمــا درســت لجنــة التحكيــم أيضــًا المشــروعات التــي كان لهــا أكبــر تأثيــر فــي خلــق فــرص اقتصاديــة 
لآلخريــن. وبعدهــا تمــت دعــوة الفائزيــن بالمســابقة للمشــاركة فــي دورة كأس عالــم إناكتــس التــي ُعقــدت فــي جنــوب إفريقيــا وضمــت طالبــًا 

مــن 39 بلــدًا. 

ــة  ــم البني ــوان العــام و ترمي ــاح الطــوارئ فــي مستشــفى حل ــد وتطويــر جن وفــي إطــار المشــروع المشــترك مــع مؤسســة مصــر الخيــر لتجدي
التحتيــة المتهالكــة للمستشــفى وتلبيــة االحتياجــات مــن األجهــزة الطبيــة األفضــل وبهــذا فقــد قدمــت المجموعــة خدمــات طبيــة أفضــل لخدمــه 
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المرضــى المتردديــن علــى المستشــفى ممــا يعــود بالمنفعــة علــى أهالــي المنطقــة بوجــه عــام وســاهمت فــي تنفيــذ برامــج تدريبيــة للممرضيــن 
و العامليــن بقســم الطــوارئ واالســتقبال.

وفــي فبرايــر 2015، ســاهمت المجموعــة فــي افتتــاح مدرســة عمــر بــن الخطــاب اإلعداديــة بنيــن فــي كفــر ســليم، إحــدى المناطــق الفقيــرة فــي 
محافظــة الســويس، وذلــك بالتعــاون مــع » جمعيــة تكاتــف للتنميــة«. فقــد تــم تطويــر المدرســة وتجديدهــا بالكامــل، ويتمتــع فــي الوقــت الحالــي 
ــادرة. انطــوت  ــًا بفضــل هــذه المب ــًا، بمــن فيهــم األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، بفصــول أكثــر إشــراقًا وأكثــر دفئ أكثــر مــن 800 طالب
أنشــطة المشــروع علــى دورات تدريبيــة لعــدد 61 مدرســًا وموظفــًا إداريــًا وولــي أمــر فــي المدرســة. وإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد أدت الشــراكة 
إلــى اتفاقيــة أخــرى لتنفيــذ برنامــج يهــدف إلــى وضــع حــد للعنــف داخــل الفصــول وتحســين التعليــم وكذلــك تعييــن مــن تحتاجهــم المدرســة مــن 

موظفــي نظافــة وأمــن.  

وفــي نفــس الســياق، قامــت شــركة أســمنت حلــوان بالتعــاون مــع جمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة بتجديــد مدرســة كفــر العلــو االبتدائيــة فــي حلوان 
تحــت رعايــة مشــروع »مدرســتي«. ويقــوم البرنامــج بتحســين الظــروف التعليميــة مــن خــالل تطويــر البنيــة التحتيــة للمدرســة لخلــق محيــط 
صحــي للشــباب. وقــد ُعقــدت احتفاليــة بمقــر المدرســة وحظــي الحاضــرون بفرصــة لمشــاهدة التغييــر اإليجابــي الــذي ترتــب علــى الجهــود 
الهائلــة التــي ُبذلــت فــي أعمــال التجديــد. وإضافــة إلــى أعمــال التجديــد، أســهمت شــركة أســمنت حلــوان فــي توفيــر منــح دراســية لعــدد 500 

طالبــًا ســاعدت فــي تغطيــة المصروفــات المدرســية والكتــب الدراســية والــزي المدرســي والحقائــب واألحذيــة وغيــر ذلــك مــن االحتياجــات.

كمــا عقــدت المجموعــة شــراكة مــع منظمــة كيــر مصــر لتطويــر ثــالث مــدارس ابتدائيــة وثانويــة فــي محافظــة المنيــا فــي عــام 2015.  ويســعى 
المشــروع الــذي يحمــل عنــوان »تحســين البيئــة التعليميــة« مــن خــالل إشــراك المجتمــع إلــى رفــع مســتوى الوعــي بيــن موظفــي المــدارس 

والمدرســين والطــالب حــول أهميــة الحفــاظ علــى البنيــة األساســية التعليميــة والمــوارد.

بــدأت شــراكة المجموعــة طويلــة األمــد مــع المعهــد الفنــي دون بوســكو فــي عــام 2006. وفــي 2015، وجهــت الشــركة مســاهمتها الســنوية 
التــي بلغــت 25 ألــف يــورو إلــى المعهــد. والهــدف مــن البرنامــج هــو تعزيــز التعليــم الفنــي والمهنــي وتطويــر البنيــة األساســية للمعهــد وتطويــر 
برامــج دراســية جديــدة. ويحظــى خريجــو المعهــد بســمعة طيبــة فــي قطــاع الصناعــة ويتزايــد الطلــب عليهــم لمــا يحصلــون عليــه مــن تدريــب 
متميــز و مهــارات متخصصــة. وقــد قامــت المجموعــة بتعييــن أكثــر مــن 80 خريجــًا مــن خريجــي البرنامــج حتــى تاريخــه )20 خريجــًا فــي 

عــام 2015 فقــط( ووفــرت تدريبــات فــي الموقــع ألكثــر مــن 170 آخريــن فضــاًل عــن توفيــر فــرص للتدريــب الصيفــي للطــالب.

وفــي إطــار برنامجهــا الشــامل للمســئولية االجتماعيــة، تعهــدت المجموعــة بتخصيــص 30 مليــون جنيــه لصنــدوق »تحيــا مصــر« علــى مــدار 
ثــالث ســنوات. وفــي مــارس 2015، ســلمت اإلدارة العليــا للمجموعــة شــيكًا لمعالــي رئيــس الــوزراء إبراهيــم محلــب فــي احتفاليــة خاصــة 
عقــدت فــي مكتبــه. وتحــت رعايــة وزارة التجــارة والصناعــة، قامــت المجموعــة برعايــة الجنــاح المصــري فــي معــرض إكســبو 2015 الــذي 

عقــد فــي مدينــة ميالنــو بتبــرع بلغــت قيمتــه 300 ألــف جنيــه. 

وأخيــرًا، فقــد شــاركت  المجموعــة فــي األنشــطة الخيريــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك وعيــد األضحــى مــن خــالل توزيــع المــواد الغذائيــة 
والتموينيــة علــى األســر الفقيــرة التــي تعيــش فــي المناطــق المحيطــة بمصانعهــا مثــل المعصــرة وكفــر العلــو والمنيــا.

اإلنتاج المسئول

الطاقة والوقود

نظــرًا لنقــص الوقــود والكهربــاء، قامــت المجموعــة بتنويــع مزيــج الوقــود لديهــا باســتخدام الفحــم والفحــم البترولــي وأنــواع الوقــود البديلــة. 
وعليــه، تشــكل أنــواع الوقــود البديلــة والطاقــة المتولــدة مــن الفحــم 38% مــن إجمالــي مزيــج الطاقــة لــدى المجموعــة، ممــا وفــر علــى الشــركة 
مــا يزيــد عــن 250 مليــون جنيــه فــي عــام 2015. ولقــد تجــاوزت النتيجــة الهــدف األصلــي لعــام 2015 والــذي يشــمل إنتــاج 25% مــن الطاقــة 
الالزمــة للمجموعــة بإســتخدام الوقــود البديــل.  والجديــر بالذكــر أن 47 مليــون جنيــه مــن إجمالــي قيمــة الوفــر تعــود إلــى تحســين أســلوب النقــل 

المســتخدم للفحــم.

واســتطاعت إدارة المشــتريات تحســين قدرتهــا علــى تزويــد المصانــع بالوقــود البديــل علــى المــدي القصيــر والطويــل. وفــي واقــع األمــر، فقــد 

زاد معــدل توريدهــا بواقــع 8% مــن 127 ألــف طــن فــي عــام 2014 ليصــل إلــى 138 ألــف طــن فــي عــام 2015. وقامــت اإلدارة أيضــًا 
بتوســيع قاعــدة بياناتهــا الخاصــة بمــوردي الوقــود البديــل المؤهليــن، ممــا أدي إلــى تحقيــق وفــورات أخــرى فــي التكلفــة. 

وإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد ضمنــت إدارة المشــتريات أيضــًا أن يتــم توفيــر إمــدادات الوقــود الحفــري فــي الوقــت المناســب وتاميــن مخــزون 
مناســب لمنــع توقــف العمــل بســبب نقــص الوقــود. وقــد تــم أيضــًا تخصيــص مخزونــات 2016 للســنة التشــغيلية المقبلــة فــي ثالثــة مصانــع.

قطع الغيار والمعدات االستهالكية 

ــادة المشــتريات مــن  واصلــت المجموعــة جهودهــا لتنفيــذ مشــروع »التوريــد مــن المصــادر األفضــل واألقــل تكلفــة«، الــذي يهــدف إلــى زي
البلــدان منخفضــة التكلفــة دون المســاس بجــودة المــواد أو قطــع الغيــار. واســتمرت اإلدارة فــي إجــراء المزيــد مــن المفاوضــات مــع المورديــن 
الحالييــن، فضــاًل عــن إيجــاد مورديــن ألكثــر مــن 11% مــن األصنــاف المقننــة الضروريــة مــن مورديــن مــن الصيــن والهنــد وتركيــا ومنطقــة 
الشــرق األوســط. وفــي عــام 2015، بلغــت الوفــورات اإلجماليــة لألصنــاف المقننــة 7.3 مليــون جنيــه أو 4.5% بالمقارنــة مــع عــام 2014.

التعاقد من الباطن 

نجحــت إدارة المشــتريات، بدعــم مــن اإلدارة الفنيــة وإدارة المــوارد البشــرية، فــي تحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي تقليــل عــدد عمــال المقاوليــن مــن 
الباطــن مــن أجــل توفيــر التكلفــة. ويفخــر الفريــق بــأن يعلــن أنــه قــد تمكــن مــن تقليــل عــدد عمــال المقاوليــن بمعــدل 131 مــن عمــال الخدمــات 
الصناعيــة و25 مــن مقدمــي الخدمــات العامــة. وقــد ســاعدت هــذه الجهــود فــي التخفيــف مــن حــدة الضغــوط التضخميــة وقلصــت مــن ميزانيــة 
المقاوليــن مــن الباطــن بمعــدل 3% لتصــل إلــى 111 مليــون جنيــه )بعــد أن كانــت 114.5 مليــون جنيــه(. ويتناقــض هــذا تمامــًا مــع مــا كانــت 

تتوقعــه الشــركة بــأن الميزانيــة المخصصــة للمقاوليــن ســوف تزيــد فــي الواقــع بمعــدل 7% لهــذا العــام. 

مصادر المواد الخام

نجحــت إدارة المشــتريات فــي عــام 2015 فــي توفيــر مصــادر كافيــة للمــواد الخــام الالزمــة لــكل مصنــع، ممــا يجعلهــا تفخــر بتحقيــق وفــورات 
فــي التكلفــة بلغــت 4.8 مليــون جنيــه. كان التركيــز األساســي منصبــًا علــى اســتبدال الجلــخ المســتورد بجلــخ يتــم الحصــول عليــه مــن مصــادر 

محليــة وكذلــك شــراء المــواد األخــرى ذات التكلفــة المنخفضــة وبنفــس مســتوى الجــودة.

الخدمات العامة 

عــالوة علــى مــا ســبق، نجحــت إدارة المشــتريات، بمســاعدة مــن إدارة المــوارد البشــرية وإدارة المرافــق، فــي خفــض نفقــات التكاليــف الثابتــة 
ــم ترتفــع ســوى 7% مقابــل عــام 2014 وعــالوة إلــى ذلــك، فقــد نجــح الممثلــون مــن كل إدارة فــي تحقيــق توفيــر إضافــي فــي  األخــرى. ول
ــام  ــة بالع ــه أو 1% مقارن ــف جني ــع 800 أل ــة بواق ــص الميزاني ــا قل ــات االستشــارية، مم ــل الجماعــي والخدم ــر الســيارات والنق ــات تأجي خدم

الســابق.

تأهيل الموردين

فــي عــام 2015، دعمــت المجموعــة التزامهــا بالتنميــة المســتدامة عبــر برنامــج لتأهيــل المورديــن. تضــم المبــادرة تقييــم موضوعــي للمورديــن 
مــن أجــل ضمــان قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة، وعلــى رأســها تلبيتهــم لمعاييــر المجموعــة الخاصــة بالصحــة والســالمة وحمايــة 
ــة  ــن إدارة المشــتريات واإلدارة الفني ــات المتبعــة بالمجموعــة. ويأتــي هــذا النظــام كثمــرة للجهــد المشــترك بي ــك قواعــد األخالقي ــة، وكذل البيئ
وإدارة الســالمة واإلدارة الماليــة واإلدارة القانونيــة، فــكل منهــا مســئولة عــن تقييــم المورديــن فــي مجــاالت اهتمامهــا للتأكــد مــن تلبيتهــم لمعاييــر 
الشــركة. وبحلــول 31 ديســمبر 2015، بلغــت النســبة التقديريــة لكبــار المورديــن لــدى المجموعــة الذيــن أوفــوا بشــروط التأهيــل أو كانــوا فــي 

ســبيل الوفــاء بهــا 97% )وهــي نســبة تمثــل 90% مــن اإلنفــاق الســنوي للشــركة(.
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سياسة الجودة ونطاق المنتجات

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

.)EN197/1-2011( والدولية )2013-1 /4756 ES(

وفيما يلي المنتجات األسمنتية التي تنتجها المجموعة:

CEM I 42,5 Nاألسمنت البورتالندي العادي
CEM I 42,5 Rاألسمنت البورتالندي العادي

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

CEM I 42,5 N SRCاألسمنت المقاوم للكبريتات
CEM I 52,5 Nاألسمنت البورتالندي األبيض العادي

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

وتتحكم المجموعة في جودة كل نوع من المنتجات األسمنتية وقوة انضغاطه من خالل نظام إدارة الجودة المعمول به لديها.

وباإلضافــة إلــى إنتــاج األســمنت، تقــوم شــركة الســويس لألكيــاس بتصنيــع أنــواع عــدة مــن األكيــاس التــي تســتخدم لتخزيــن ونقــل األســمنت 
والجبــس واأللبــان وغيرهــا مــن المنتجــات الورقيــة. 

ــم خطــط المجموعــة  ــدة للجــودة، وكان الهــدف هــو تدعي ــد أطلقــت خــالل النصــف األول مــن عــام 2012 سياســة جدي ــت المجموعــة ق وكان
لتحســين جــودة منتجاتهــا وعملياتهــا وخدماتهــا، ومــن ثــم تقديــم قيمــة مضافــة علــى طــول دورة حيــاة المنتجــات. أمــا الهــدف النهائــي فــكان 

ــة بيــن العمــالء والمورديــن.  تعزيــز العالق

وحرصــًا علــى ضمــان مراقبــة جــودة المنتجــات بشــكل دوري، قامــت المجموعــة بتوقيــع اتفــاق مــع المركــز القومــي لبحــوث البنــاء واإلســكان 
لمراقبــة منتجــات المجموعــة عــن طريــق معاملهــم المعتمــدة. نشــير هنــا إلــى أن جميــع مصانــع المجموعــة قــد اعتمــدت نظــام إدارة الجــودة، 
ــى شــهادة ISO 9001-2008 لنظــام إدارة الجــودة و ــا عل ــة، فضــاًل عــن حصوله ــات الروتيني ــة والتحديث ــات المنتظم ــت للمراجع وخضع
ISO14001 -2004 لنظــام اإلدارة البيئيــة. كمــا أن مصانــع المجموعــة حاصلــة علــى EN197 -1 لتقييــم المطابقــة للمواصفــات وشــهادة

EN197 لمعاييــر التركيــب والمواصفــات والمطابقــة. 

كمــا حصــل األســمنت األبيــض الــذي تنتجــه المجموعــة علــى عالمــة الجــودة األوروبيــة. وكانــت جميــع منتجــات المجموعــة قــد حصلــت علــى 
.)EQM ( عالمــة الجــودة المصريــة

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.

ــة الجــودة الخاصــة  ــا لسياس ــا وفق ــث إجراءاته ــق تحدي ــل نظــام الجــودة عــن طري ــي دلي ــاهمت اإلدارات األخــرى ف ــك، س ــى ذل وعــالوة عل
ــة. بالمجموع

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.

وبلــغ معــدل االبتــكار، “أي نســبة االيــرادات المتحققــة مــن المنتجــات المدرجــة تحــت مســمي منتجــات مبتكــرة مــن اجمالــي االيــرادات الماليــة 
المتحققــة مــن جميــع شــركات المجموعــة« ، 8.2% خــالل عــام 2015 )6.7% فــي عــام 2014، و6.5% فــي عــام 2013، و6.2% فــي عــام 
2012، و6.9% فــي عــام 2011 و4.8% فــي عــام 2010(. ومنــذ عــام 2009، خضعــت النتائــج للتحقــق عــن طريــق طــرف خارجــي. ويعــد 
االبتــكار قيمــة أساســية لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، حيــث تتجــاوز نســبة اإليــرادات الناتجــة عــن المشــروعات والمنتجــات المبتكــرة 
إلجمالــي المبيعــات المتوســط الــذي حددتــه المجموعــة كهــدف علــى المــدى الطويــل والميزانيــة مــن خــالل المبيعــات المســجلة بمحــالت برافــو 
بيلــد، ومركــز مبيعــات وتوزيــع قليــوب، ومبيعــات الشــركة عــن طريــق الموقــع االكترونــي للعمــالء My Suez  ، واخيــرًا مــن خــالل التوســع 

الجغرافــي فــي مبيعــات اســمنت الواحــة مــن مصنــع الســويس. 

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. 

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

معلومات عن حاملي األسهم
القوائم المالية

15
 15
 17
19
20

23
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اإلنتاج المسؤل
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معلومات لحاملي األسهم 

هيكل مجلس اإلدارة في 31 ديسمبر 2015

الجهة التي يمثلهاالصفةاإلسمم
شركة األسمنت الفرنسيةرئيس مجلس اإلدارةالسيد/ عمر عبد العزيز مهنا1
شركة أسمنت المغربالعضو المنتدبالسيد/ برونو كارريه2
شركة األسمنت الفرنسيةعضوالسيد/ اجوستينو نوزولو3
شركة مينافعضوالسيد/ جيوفاني فيراريو4
شركة مينافعضوالسيد/ علي احسان كياجول5
شركة اسمنت المغربعضوالسيد/ محمد شـــــــــــعيبى6
شركة ترسيمعضوالسيد/ اندريا دنتوني7
تحالف المستثمرينعضوالسيد/ رائد إبراهيم سليمان المديهيم8
تحالف راشد بن أل راشدعضوالسيد/ محمد افتخار خان9

المال العامعضوالسيد/ عالء محمد احمد10
المال العامعضوالسيد/ عبد الحكيم قاسم كليب11
عضو مستقلعضوالسيدة/ دينا اندريا جورج خياط12
عضو مستقلعضوالدكتور/ منير سليمان نعمة اهلل13

24
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معلومات لحاملى األسهم

مجموعــة الســويس لالســمنت هــى واحــد مــن أكبــر شــركات االســمنت فــى مصــر. ومــع مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن ســجل حافــل فــى الســوق 
المصــرى ، فأنــه مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز اســتخدام األســمنت الــذى تنتجــة الشــركة فــى بنــاء أفخــر المبانــى و الصــروح الشــهيرة فــى 

مصــر. والمجموعــة حريصــة علــى ابتــكار كل مــا هــو جديــد مــن المنتجــات و العالمــات التجاريــة بمــا يفــى بأحتياجــات الســوق.

ــا. ومــن خــالل مصانعهــا  ــوان والمني ــة وطــره  وحل ــع فــى الســويس والقطامي ــة تتكــون مــن خمســة مصان ــك المجموعــة شــبكة صناعي وتمتل
الخمــس ‘ تتبنــى الشــركة حاليــا أحــدث التقنيــات النتــاج أجــود أنــواع األســمنت الرمــادى واالبيــض فــى الســوق المصــرى واســواق التصديــر.

وتتكــون مجموعــة شــركات الســويس لالســمنت بشــكل رئيســى مــن شــركة الســويس لالســمنت ‘ وشــركة أســمنت طــره المصريــة‘ وشــركة 
أســمنت حلــوان ‘ وشــركة الســويس لالكيــاس‘ والشــركة العالميــة النتــاج الخرســانة الجاهــزة وشــركة الهــالل لألســمنت فــى الكويــت.

ومجموعــة ايتالشــمنتى هــي المســاهم الرئيســى فــى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بحصــة قدرهــا 55,08 % فــى مجموعــة الســويس 
لألســمنت التــى تمتلــك حصــة نســبتها 66,12 % فــى شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة و حصــة نســبتها 53,32 % فــى شــركة الســويس 
ــة  ــد طــره المصري ــن شــركة الســويس لألســمنت وشــركة اســمنت بورتالن ــا أن كل م ــوان. كم ــى شــركة أســمنت حل ــاس و 99.55 % ف للكي
وشــركة الســويس لألكيــاس مقيديــن فــى البورصــة المصريــة‘ فــى حيــن تــم شــطب شــركة أســمنت حلــوان اختياريــا مــن البورصــة فــي ينايــر 

.2010

مجموعة إيتالشيمنتى
%55.08

مستثمرون عرب
%19.38

آخرون
%25.54

شركة السويس لألسمنت

شركة أسمنت 
بورتالند طره

(TPCC) %66.12

شركة أسمنت 
حلوان

 %99.54(HCC)

شركة السويس 
للنقل والتجارة

%96.36

شركة أسمنت 
الهالل

%51

الشركة العالمية 
النتاج الخرسانة 

الجاهزة %52
السويس للجير

%49.66

شركة السويس 
لألكياس

%56.31 (SBC)

شركة التنمية 
للصناعات
%98.28

المدينة العالمية 
للخرسانة الجاهزة 

%50

شركة السويس 
لالستيراد والتصدير

%97.90

تكنو جرافيل
%45

يتضمن هذا الهيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة السويس لألسمنت.

هيكل مساهمة شركة السويس لألسمنت في 31 ديسمبر 2015

%55.08
مجموعة إيتالشيمنتى

%13.29
مؤسسات القطاع العام

%19.38 
المستثمرون العرب واالجانب

%12.25
مؤسسات القطاع الخاص واألسهم حرة التداول

حجم التداول في البورصة المصرية خالل عام 2015

متوسط السعر الشهرىعدد االسهم المتداولةالشهر
جنية مصرى
حجم التداول

542.34039.0721.191.184يناير
503.54740.8420.564.247فبراير
983.61841.9141.228.243مارس
144.07539.815.736.345ابريل
29.87537.401.117.353مايو

167.34137.586.289.231يونيو
1.438.58435.1250.527.935يوليو

240.67531.387.551.618اغسطس
242.22132.917.972.232سبتمبر
156.90130.744.822.638اكتوبر
96.09429.792.863.059نوفمبر
167.86021.813.661.197ديسمبر
4.713.13136.82173.525.281اجمالى

المصدر: شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة ) ميست(
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توزيع األرباح 2015

وتهــدف إدارة الشــركة إلــى اســتمرار سياســتها فــي تحقيــق عائــد مرتفــع للســهم علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي واجهتهــا الشــركة 
خــالل العــام الماضــي، ممــا يؤكــد علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا واســتمرارية التطويــر حتــى فــي أصعــب األوقــات.

جنيه مصري
2012201320142015السنة

22.7123.5936.0636.82متوسط سعر السهم
2.652.652.651العائد على السهم

2.72%7.35%11.23%11.67%العائد الربحى

*1 جنية تحت اعتماد الجمعية العامة العادية.

العائد الربحي لشركة السويس لألسمنت

11.67%

11.23%

2.72%

7.35%

2012

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2013 2014 2015

العائد الربحي

االستثمارات الصناعية
برنامــج االســتثمارات الصناعيــة لمجموعــة الســويس لألســمنت يتــم توجيهــه لرفــع كفــاءة المنشــآت الصناعيــة الموجــودة بالمجموعــة بمــا يســاعد 

علــى تحســين الكفــاءة وخفــض التكاليــف وتحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد المســتخدمة فــي الصناعــة.
2012201320142015السنة

4,5975,0496,1525,642االيراد
1,0511,0611,154424اجمالى االرباح المجمعة قبل خصم الضرائب و الفوائد و االهالك و االستهالك

252407614258االستثمارات الصناعية
بالمليون جنيه

اإليرادإجمالي األرباح المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واالهالك واالستهالك االستثامرات الصناعية

4.597

5.642

424
258

5.049

1.051 1.061
252 407

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2012 2013 2014 2015

6.152

1.154

614

المؤشرات المالية المجمَّعة لعام 2015 

) مليون جنيه مصرى (
ديسمبر

2015

ديسمبر

2014

ديسمبر

2013

 5,049  6,152  5,642 األيراد 

 934  1,086  423  إجمالى الربح 

)EBITDA( 1,150  1,197  439 إجمالى األرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك 

 538  500  )60( صافى الربح 

11%8%-1%العائد على المبيعات

18%18%7%هامش مجمل الربح

)EBITDA( 23%19%8%هامش األرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك

 4,059  4,453  4,322  االنفاق الرأسمالى 

 9,971  10,726  10,023  إجمالى االصول 

 1,811  1,559  809  النقدية ومافى حكمها 

 1,380  1,086  619  رأس المال العامل 

 110  147  147  إجمالى الديون 

 655  676  641  حقوق االقلية 

 7,273  7,185  6,581  حقوق المساهمين 

124%138%131%معدل دوران صافى االصول الثابتة

51%57%131%معدل دوران إجمالى االصول

7%7%-1%العائد على حقوق الملكية

179%145%127%نسبة التداول

23%20%10%نسبة الديون الى حقوق الملكية

23%20%10%نسبة المديونية
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السويس لألكياسأسمنت حلوانأسمنت بورتالند طره المصرية السويس لألسمنتبيانات عن الشركة

السويس لألكياسأسمنت حلوانأسمنت بورتالند طره المصرية السويس لألسمنتاسم الشركة

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

مجموعة إيتالشمنتي %55.08

المستثمرون العرب واألجانب 
%19.38

مؤسسات القطاع العام 
%13.29

مؤسسات القطاع الخاص 
واألسهم حرة التداول 

%12.25

السويس لألسمنت %66.12

مؤسسات القطاع العام/الخاص 
%25.23

األسهم حرة التداول%8.65

السويس لألسمنت %99.54

مؤسسات القطاع الخاص 
واألسهم حرة التداول %0.46

السويس لألسمنت %53.32

أسمنت بورتالند طره %4.52

شركة ديبكو السويسرية 
%29.89

األسهم حرة التداول%12.27

السويس لألكياسأسمنت حلوانأسمنت طرهالسويس لألسمنتقوة التصويت إلتخاذ القرارات

رأس المال
المرخص به

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

583.456.155 جنيه 
مصري

21.870.000 جنيه مصري

معلومات قانونية عن مجموعة شركات السويس لألسمنت

شركة السويس لألسمنت (شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية المستقلة

عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015
وتقرير مراقبا الحسابات عليها

31
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تقرير مراقبا 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 
ديســمبر2015  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 ديســمبر2015  ، 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 ديســمبر2015 . ولتفهــم أشــمل للمركــز المالــي المجمــع للشــركة فــي 31 ديســمبر  2015وكــذا 
أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ، فــإن األمــر يتطلــب الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة 

المجمعــة .

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

معلومات عن حاملي األسهم
القوائم المالية
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شركة السويس لألسمنت
القوائم المالية المنفصلة

شركة السويس لألسمنت
القوائم المالية المجمعة

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 : 3  مارس  2016

مراقبا الحسابات

عماد حافظ راغب نبيل أكرم إسطنبولى         

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية     

زميل جمعية الضرائب المصرية زميل جمعية الضرائب المصرية     

س . م . م )3678( س . م . م )5947(      

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

(EY) المتضامنون للمحاسبة و المراجعة
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الميزانية المستقلة فى 31 ديسمبر 2015

20152014إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

)المعدلة(أصول غير متداولة
825,746,310670.153.431)3(أصول ثابتة

161,452,239336.940.011)4(مشروعات تحت التنفيذ
4.546.052.9884.546.052.988)5 – أ(إستثمارات فى شركات تابعة

30,267,25530.267.255)5 – ب(إستثمارات فى شركة شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة
2,433,8592.543.767)5 – ج(إستثمارات متاحة للبيع

1,186,7911.186.791)5 – د(مسدد تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى
33,000,00043.000.000)6(قرض إلى شركات تابعة

5,600,139,4425.630.144.243إجمالى أصول غير متداولة

أصول متداولة
425,954,425442.115.519)7(مخزون 
826,415658.136)8(عمالء 

5,042,3432.688.688)9(مستحق من أطراف ذات عالقة
112,283,429161.636.494)10(مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

479,795,867668.081.707)11(نقدية لدى البنوك
1,023,902,4791.275.180.544إجمالى أصول متداولة

إلتزامات متداولة
167,863,788152.979.726)12(مخصصات

24,265,31450.715.612)13(بنك سحب على المكشوف
345,389,649315.820.434موردون

34,041,10463.094.375)14(مستحق إلى أطراف ذات عالقة
22,882,16063.085.707ضرائب دخل عن العام 

170,841,543267.817.826)15(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
765,283,558913.513.680إجمالى إلتزامات متداولة 

258,618,921361.666.864رأس المال العامل  
5,858,758,3635.991.811.107إجمالى 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

2.214.173.3602.211.709.171)16/ب(احتياطيات أخرى
1.320.8591.430.767احتياطى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

1.842.361.0361.888.562.499أرباح مرحلة
361,032,928478.982.470أرباح العام 

5,782,811,9855.944.608.709إجمالى حقوق الملكية

إلتزامات غير متداولة
29,866,01013.571.411)17(التزامات أخرى طويلة االجل

46,080,36833.630.987)18(إلتزامات ضريبية مؤجلة
75,946,37847.202.398إجمالي إلتزامات غير متداولة

5,858,758,3635.991.811.107إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة
رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الحسابات مراقبا الحسابات

نبيل أكرم اسطنبولى   عماد 
حافظ راغب

عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان  كوتشوك اوغلوشريف المصرى

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

- تقرير مراقبا الحسابات مرفق.

 قائمة الدخل المستقلة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015
20152014إيضاح

جنيه مصرىجنيه مصرى
)المعدلة(

2,002,600,3522,026,713,115مبيعات
)1,720,545,414()1,764,463,204(تكلفة مبيعات

238,137,148306,167,701مجمل األرباح

)112,779,221()165,093,934()20(مصروفات عمومية وإدارية
)26,146,111()37,071,974()12(مخصصات

21,169,41814,783,336مخصصات انتفى الغرض منها
رد االنخفاض فى قيمة المصروفات المدفوعة مقدمًا واألرصدة 

-423,613)12(المدينة األخرى
)116,250()141,000(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال اعضاء مجلس االدارة

269.814.555298.865.926)22(توزيعات أرباح
35,983,56135,007,668)21(إيرادات أخرى
363,221,387515,783,049أرباح التشغيل

)4,529,373()5,661,203(مصروفات تمويلية
45,658,71247,847,738فوائد دائنة

72,0002,464,189أرباح بيع اصول ثابتة
11,275,809)6,926,427(فروق تقييم عملة

)2,840,963(-خسائر بيع مخزون راكد
396,364,469570,000,449األرباح قبل ضرائب الدخل

)27,932,272()12,449,381()18(ضرائب الدخل المؤجلة عن العام
)63,085,707()22,882,160()19(ضرائب الدخل المقدرة عن العام

361,032,928478,982,470 أرباح العام
1.862,41)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( الى )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015

رأس المال 
المصدر 
والمدفوع

احتياطيات اخرىاحتياطى قانونى

احتياطى أرباح 
غير محققة 

من إستثمارات 
متاحة للبيع

إجمالىأرباح العامارباح مرحلة

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى
الرصيد في 31 ديسمبر 
2014909.282.535454.641.2672.211.709.1711.430.7671.888.562.499471.824.8365.937.451.075 كما سبق إصداره

7.157.6347.157.634-----فروق ضريبية )إيضاح 28(

الرصيد المعدل في 31 
909.282.535454.641.2672.211.709.1711.430.7671.888.562.499478.982.4705.944.608.709ديسمبر 2014

-)478.982.470(478.982.470----محول إلى أرباح مرحلة

توزيعات أرباح ومحول إلى 
)522.719.744(-)525.183.933(- 2.464.189- - إحتياطيات أخرى  

خسائر غير محققه من 
 )109.908(-- )109.908(---استثمارات متاحة للبيع

361,032,928361,032,928-----أرباح العام

الرصيد فى 31 ديسمبر 
2015909.282.535454.641.2672.214.173.3601.320.8591.842.361.036361,032,9285,782,811,985

909.282.535454.641.2672.211.524.3612.748.4051.785.348.568628.473.2585.992.018.394الرصيد فى 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  

خسائر غير محققة من 
استثمارات متاحة للبيع

--- 

)1.317.638(

--)1.317.638( 

478.982.470478.982.470-----أرباح العام

الرصيد المعدل فى 31 
909.282.535454.641.2672.211.709.1711.430.7671.888.562.499478.982.4705,944,608,709ديسمبر 2014

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

 قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015
20152014إيضاح

جنيه مصريجنيه مصري
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

396,364,469570,000,449ارباح العام قبل ضرائب الدخل
)298.865.926()269.814.555()22(توزيعات ارباح

137,182,463114,746,449)3(إهالك أصول ثابتة
37,071,97426,146,111)12(المخصصات 

)14,783,336()21,169,418()12(مخصصات انتفى الغرض منها
)6,264,811()1,804,800(رد االنخفاض فى قيمة المخزون الراكد

-)423,613(رد االنخفاض فى قيمة المصروفات المدفوعة مقدمًا و االرصدة المدينة  األخرى
17,644,5991,499,894)17(إلتزامات مكونة مقابل خطة مزايا التقاعد

5,661,2034,529,373مصروفات تمويلية
)47,847,738()45,658,712(فوائد دائنة

)2,464,189()72,000()ارباح ( بيع اصول ثابتة
254.981.610346,696,276أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

)240,439,753(17,965,894)7(التغير في المخزون
)492,523(169,016)8(التغير في العمالء 

)338,754()2,353,655()9(التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
 )86,357,134(52.634.208 )10(التغير في المصروفات المدفوعة مقدمًا  واألرصدة المدينة األخرى 

29,569,214122,222,726التغير في الموردون
29,675,211)29,053,271()14(التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

119,789,547)96.976.283()15(التغير في المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 
226,936,733290,755,596النقدية المتولدة من التشغيل
)4,529,373()5,661,203(مصروفات تمويلية مدفوعة

)97.533.354()63.085.707(ضرائب دخل مدفوعة
)2,113,596()2,049,863()12(مخصصات مستخدمة

)1,425,000()1,350,000(مدفوعات خطة مزايا التقاعد
154.789.960185,154,273صافي التدفقات النقدية ) المستخدمة فى ( الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
72,0002,503,899متحصالت بيع اصول ثابتة

)48.051.250(-مدفوعات االستثمار في شركة تابعة
)409.489.693()117.287.570()4(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ

269.814.555298.865.926توزيعات أرباح محصلة
43.495.25751.848.820فوائد دائنة محصلة

)104.322.298(196.094.242صافى التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
10.000.0003.000.000متحصالت  قرض الى شركة  تابعة

)525.074.517()522.719.744(توزيعات ارباح مدفوعة
)522.074.517()512.719.744(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
)441.242.542()161.835.542(صافى )النقص( في النقدية وما في حكمها – خالل العام

617.366.0951.058.608.637النقدية وما في حكمها – أول العام
455.530.553617.366.095النقدية وما في حكمها – أخر العام

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقلة، تتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
20152014إيضاح

جنيه مصريجنيه مصري
479,795,867668,081,707)11(نقدية لدى البنوك 

يخصم :
)50,715,612()24,265,314()13(بنك سحب على المكشوف 

455,530,553617,366,095النقدية وما في حكمها
- إيضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )28( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة. 
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2015

 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 فى31 ديسمبر 2015 .

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 لإلستثمار والمناطق الحرة. 

كما هو مبين باإليضاح رقم )5( فالشركة لها شركات تابعة، وطبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )17(« القوائم المالية المستقلة 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 السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 فى 10 فبراير 2016 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 . 

يتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ الميزانية ، يتم إدراج جميع الفروق 
بقائمة  الدخل .

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

يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها في المستقبل، 
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها استبعاد األصل . 

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

تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن يكون أصل ثابت قد أضمحل ، عندما تزيد القيمة الدفترية 
لألصل 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 اذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة االصل االستردادية منذ اثبات اخر 
خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة ، وتكون محدودة بحيث التتعدى القيمة الدفترية ألصل ، )نتيجة لرد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة( 
، القيمة االستردادية له أو القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها )بالصافي بعد االهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل 

القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة ، ويتم إثبات الرد في أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل .

2. 5 المشروعات تحت التنفيذ

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة لإلستخدام في التشغيل حينئذ 
تحول لبند األصول الثابتة ، ويتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم اإلضمحالل .

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 
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.
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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 المستقلة 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 ,

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

- مخــزون إنتــاج غيــر تــام : علــى اســاس التكلفــة الصناعيــة )آلخــر مرحلــة تــم اإلنتهــاء منهــا 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 لإلتمــام 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.

2. 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.

2. 9 المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام حالــى قانونــى أو حكمــى نتيجــة لحــدث ماضــى ، ويكــون معــه مــن المتوقــع 
ــة  ــم مراجع ــزام ويت ــغ االلت ــوق لمبل ــر موث ــراء تقدي ــة إج ــع إمكاني ــزام ، م ــوية االلت ــة لتس ــوارد االقتصادي 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 لإلنفــاق المتوقــع المطلــوب لتســوية االلتــزام .

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

2. 10 احتياطي قانوني

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

2. 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 
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الفعــال ، يــدرج إســتهالك ســعر الفائــدة الفعــال ضمــن تكاليــف التمويــل فــي قائمــة الدخــل .

2. 12 مزايا العاملين

مزايا نهاية الخدمة

نظام المزايا المحدد

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

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

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

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

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

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

2. 14 االعتراف باإليراد

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

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

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

• بيع البضائع

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

• إيرادات الفوائد

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

• توزيعات األرباح

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

• إيراد اإليجار

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

2. 15 المصروفات

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

2. 16 تكلفة اإلقتراض

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

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

2. 17 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

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

التســعيرية للمعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .

2. 18 التقديرات المحاسبية

ــول ،  ــم األص ــى قي ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــل تقدي ــام اإلدارة بعم ــة قي ــبة المصري ــر المحاس 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

2. 19 إضمحالل قيمة األصول 

اضمحالل قيمة األصول المالية 

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

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

اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

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

إلــى قيمتــه اإلســتردادية ، وتثبــت خســارة االضمحــالل بقائمــة الدخــل .

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

قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل.
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2. 20 قائمة التدفقات النقدية 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة.

2. 21 النقدية وما في حكمها

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

3- أصول ثابتة

مباني وإنشاءات أراضى
ومرافق وطرق

اآلت ومعدات وعدد 
وأدوات

اإلجماليأثاث ومعدات مكاتبوسائل نقل وانتقال

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
التكلفة 

398.503526.090.1291.613.896.53138.526.15584.694.0012.263.605.319في 1 يناير 2015
محول من مشروعات 

9,041,169276,134,7495,382,7672,216,657292,775,342-تحت التنفيذ )إيضاح 4(
)300,560(-)70,975()229,585(--استبعادات

398.503535,131,2981,889,801,69543,837,94786,910,6582,556,080,101في 31 ديسمبر 2015

مجمع اإلهالك 
)1.593.451.888()60.733.482()33.994.617()1.108.621.678()390.102.111(-في 1 يناير 2015

)137,182,463()7,578,220()1,662,934()108,799,681()19,141,628(إهالك العام
300,560-229,58570,975--استبعادات

)1,730,333,791()68,311,702()35,586,576()1,217,191,774()409,243,739(-في 31 ديسمبر 2015
صافى القيمة الدفترية 

398.503125,887,559672,609,9218,251,37118,598,956825,746,310فى 31 ديسمبر 2015
صافى القيمة الدفترية 

398.503135.988.018505.274.8534.531.53823.960.519670.153.431فى 31 ديسمبر 2014

أوال:

جنيه مصري
72.000متحصالت أصول ثابتة مباعة  )أ(

300.560تكلفة أصول ثابتة مباعة
 )300.560(مجمع إهالك أصول ثابتة مباعة

-القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة  )ب(
72.000أرباح بيع أصول ثابتة )أ( -  )ب(

 ثانيًا:

* تتضمن األصول الثابتة فى 31 ديسمبر 2015 أصول مهلكة دفتريًا بالكامل ومازالت مستخدمة ، تكلفة اقتناء تلك األصول على النحو التالي :

التكلفةاألصل
180.690.494مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

631.207.621آالت ومعدات وعدد وأدوات
29.815.496وسائل نقل وانتقال

45.368.259أثاث ومعدات مكاتب
887.081.870اإلجمالى

* 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 2015المحول لالصول الثابتة خالل العام )ايضاح 3(اإلضافات خالل العامالرصيد في 1 يناير 2015
جنيه مصريجنية مصرىجنيه مصريجنيه مصري

336.940.011117.287.570)292.775.342(161.452.239

5- استثمارات

أ) إستثمارات فى شركات تابعة 

نسبة المساهمة

%

القيمة االسمية

للسهم
2015

تكلفة اإلستثمارات

2014
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(
53.321022.438.10822.438.108شركة 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 –

5047.701.25047.701.250 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(

--96.37شركة السويس لالستيراد والتصدير )ش.م.م(
4.546.052.9884.546.052.988

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

- مســاهمة شــركة الســويس لالســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة مــن خــالل شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة %99.55 
و شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 66.12%(  فــي شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( 

بنســبة %96.37.
- 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( )شــركة مســاهمة مصريــة( 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 )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة  %96.37.

5- استثمارات (تابع)

ب) استثمارات فى شركة شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة  

نسبة المساهمة
القيمة االسمية 

للسهم
20152014

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 شركة 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 لإلشــتراك 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 

القيمة االسمية نسبة المساهمة
20152014للسهم

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

0.137101.113.0001.113.000- مقيدة بالبورصة )سوق غير نشطة(
احتياطى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

1.320.8591.430.767
2.433.8592.543.767

د) مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى

نسبة المساهمة
القيمة االسمية 

للسهم
20152014

جنيه مصرىجنيه مصريجنيه مصرى%
99.93.64186.791186.791شركة سويس بوسفور

1100650.000650.000شركة ايطالجن مصر للطاقة )ش.م.م(
1100350.000350.000شركة ايطالجن خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(

1.186.7911.186.791
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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( والشركة التابعة لها قرض بمبلغ 300 مليون جنية مصرى بفائدة سنوية تبلغ 10.54% ،وقد بلغ رصيد القرض في 31 

ديسمبر 2015 مبلغ 33 مليون جنيه مصرى وذلك على النحو التالى :

-  15 مليون جنيه مصرى مستحق من الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة تابعة بنسبة %52(.

- 18 مليون جنيه مصرى مستحق من الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )شركة تابعة بنسبة %52(.

7- مخزون 

20152014
 جنيه مصريجنيه مصري

12.160.50112.717.303خامات
153.101.366152.247.110قطع غيار ومهمات

114.661.39564.406.618وقود
4.647.8603.905.052مستلزمات تعبئة

106.192.958178.053.129إنتاج غير تام
49.852.79066.652.479إنتاج تام

34.518.17115.119.244بضاعة بالطريق
475.135.041493.100.935

يخصم:
)50.896.328()48.810.528(انخفاض قيمة مخزون )قطع غيار( راكد 

)89.088()370.088(انخفاض قيمة مخزون )مهمات - أكياس( راكد 
)49.180.616()50.985.416(
425.954.425442.115.519

*  بلغت قيمة صافى اإلنخفاض التي تمت على المخزون و تم إدراجه ضمن تكلفة المبيعات مبلغ 1.804.800   جنية مصرى و ذلك على النحو التالى:

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

50.985.41657.250.227رصيد أول المدة
)6.264.811()1.804.800(االنخفاض في قيمة المخزون المحمل على تكلفة المبيعات

49.180.61650.985.416رصيد أخر المدة

8- عمالء 

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

826.415995.431عمالء
يخصم:

)337.295(-االضمحالل في قيمة أرصدة العمالء
826.415658.136

اإلضمحالل في قيمة العمالء
2015

جنيه مصري
337.295رصيد أول المدة

)337.295(المستخدم خالل العام
-رصيد أخر المدة

9- مستحق من أطراف ذات عالقة

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

-2.177.389شركة اسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
2.418.7881.515.128الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

3.702-شركة اكسيم إيجيبت )ش.م.م(
3.9158.834شركة السويس لألستيراد والتصدير )ش.م.م(
-14.396شركة الهالل لالسمنت – الكويت )ش.م.ك(

366-شركة تكنوجرا فيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(
427.8551.160.658الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(

5.042.3432.688.688

10- مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

12,491,8428.510.264مصروفات مدفوعة مقدمًا
17,140,28188.182.806دفعات مقدمة للموردين

45,112,69937.155.013تأمينات لدى الغير
527-مدينو بيع اصول ثابتة

7,534,75210,225,394مصلحة الضرائب
10,184,37112.879.608ضرائب مستردة

255.255255.255رصيد حساب جارى مجمد لدى بنك قطر الوطنى االهلى لحساب مصلحة الضرائب
14.920.4073,064,948ارصدة مدينة اخرى

107.639.607160.273.815
5,467,0043.303.549فوائد دائنة مستحقة 

)1.940.870()823,182(يخصم: االضمحالل فى قيمة األرصدة المدينة األخرى 
112.283.429161.636.494

10-  مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى (تابع)

اإلضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى
2015

جنيه مصري
1.940.870رصيد أول المدة

)423.613(انتفى الغرض منه
)694.075(المستخدم خالل العام

)823,182(رصيد أخر المدة
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11- نقدية لدى البنوك

20152014
جنيه مصرىجنيه مصرى

أ - الجنيه المصري :
54.814.66260.120.483حسابات جارية

332.573.828442.686.018اذون خزانة )تستحق خالل ثالثة شهور(
ب - عمالت أجنبية :

3,893,3142.936.386حسابات جارية
88,514,063162.338.820 ودائع ألجل ) تستحق خالل ثالثة شهور(

479.795.867668.081.707

12- المخصصات 

الرصيد في 1 يناير  
2015

مخصصات انتفى المستخدم خالل العامالمكون خالل العام
الغرض منها

الرصيد في 31 
ديسمبر 2015

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
126,639,910-)673.494(93.826.40433,487,000مطالبات ضريبية محتملة

13,066,237)725,000()345,000(12.821.8371,314,400 منازعات قضائية
27,165,349)20.444.418(-46.331.4851,278,282مطالبات دعم التدريب

992.292--992.292-مطالبات اخرى
152.979.72637,071,974)1,018,494()21,169,418(167,863,788

13- بنك سحب على المكشوف

حصلــت شــركة الســويس لألســمنت علــى حــد إئتمانــى قــدره 683 مليــون جنيــه مصــرى فــي شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك وذلــك 
لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل و الســلع المســتوردة بالجنيــة المصــرى او مايعادلهــا بالعمــالت االجنبيــة .

ــه  ــون جني ــدره 24.265.314 ملي ــغ و ق ــي 31 ديســمبر 2015 مبل ــة ف ــذه الحــدود اإلئتماني ــن ه ــة المســتخدم م ــى قيم ــغ إجمال ــد بل ــذا و ق ه
مصــرى 

14- مستحق الى اطراف ذات عالقة

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

15.321.68831.828.864شركة سيمون فرنسيه )مساهم رئيسي(
2.728.4832.205.253شركة ايتال شيمنتى

11.178.418-شركة اسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
2.037.3416.972.170شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

4.969.6425.019.257شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
8.983.9505.890.413شركة السويس للنقل و التجارة )ش.م.م(

 34.041.10463.094.375

15- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

40,064,10430.693.775مصروفات مستحقة
84,583,880203.413.893عمالء - دفعات مقدمه

1,807,0471.717.927مصلحة الضرائب – ضرائب كسب عمل
2,559,1522.708.156مصلحة الضرائب – خصم منبع

10,482,2181.533.228مصلحة الضرائب –  ضرائب مبيعات 
4,802,3853.563.775مصلحة الضرائب –  رسم تنمية طفلة 

5,120,1555.586.902تأمين للغير   
1,140,9381.013.761تأمينات اجتماعية وتأمين صحي

20.281.66417.586.409أرصدة دائنة أخرى
170.841.543267.817.826

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 

20152014
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
14.454.11011.989.921احتياطي رأسمالي 

2.214.173.3602.211.709.171إجمالى اإلحتياطيات األخرى
2.668.814.6272.666.350.438إجمالى 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.
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-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:
  

20152014
16 %14.60%معدل الخصم 

9 %8 %معدل زيادة األجور
6060جدول الحياة

المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية تتمثل في التالي:

20152014
جنيه مصرىجنيه مصرى

29,866,01013.571.411القيمة الحالية اإلكتوارية إللتزامات خطة التقاعد
29,866,01013.571.411القيمة الحالية اإلكتوارية إللتزامات خطة التقاعد بالميزانية

بيان حركة اإللتزامات الواردة بالميزانية:

20152014
جنيه مصرىجنيه مصرى

13.571.41113.496.517رصيد اإللتزامات فى اول العام
-13,543,309تكاليف الخدمة السابقة * )إيضاح 20(

923.906869.297تكاليف الخدمة الحالية )إيضاح 20(
2.067.4951.878.365تكاليف الفائدة

)1.425.000()1,350,000(المزايا المدفوعة
)1.247.768(1.109.889الخسائر / )االرباح( االكتوارية )إيضاح 20(

29.866.01013.571.411رصيد اإللتزامات فى اخر العام

* تتمثل تكاليف الخدمة السابقة فى التغير فى القيمة الحالية لخطة مزايا التقاعد فى السنوات السابقة الناتجة عن التعديالت التى تمت على الخطة خالل العام.

التكلفة الواردة في قائمة الدخل:

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

-13,543,309تكاليف الخدمة السابقة
923.906869,297تكاليف الخدمة الحالية

2.067.4951.878.365تكاليف الفائدة
)1.247,768(1.109.889الخسائر/ )االرباح( االكتوارية 

تم إدراج مصروف خطة مزايا التقاعد المكون خالل العام في قائمة الدخل على النحو التالى:

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

)378,471(15,577,104مصروفات عمومية و إدارية
2,067,4951,878,365مصروفات تمويلية

17,644,5991,499,894

18- التزامات ضريبية مؤجلة 

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

)65.487.166()75.028.102(اهالك األصول الثابتة
28.947.73431.856.179المخصصات

)33.630.987()46.080.368(صافي الضريبة المؤجلة المثبتة )كإلتزام( 

19- تسوية السعر الفعلي لضريبة الدخل

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

396,364,469570,000,449صافى األرباح قبل ضرائب الدخل
 يضاف:

137.182.463114.746.449اإلهالك المحاسبى
14.713.9515.597.620تبرعات

1.689.8641.709.067مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة
54.997.57228,893,773مخصصات 

941.211823.800غرامات وتعويضات
2.485.1035.152مصروفات سنوات سابقة - غير مؤيدة بمستندات

-13.490.728ضريبة على توزيعات ارباح
1.744.3821.600.000نادى العاملين

430.242428.393مرتب رئيس مجلس ادارة شركة الهالل لالسمنت
-87,077,259خسائر فروق تقييم عملة غير محققة

711.117.244723.804.703صافى االرباح طبقا لقانون الضرائب
يخصم:

)192,832,804()224.317.835(اإلهالك الضريبى
حصة شركة السويس لألسمنت عن مكافأة مجلس اإلدارة فى شركة السويس األكياس 

-)450.000(وشركة اسمنت طرة
)1,785,930()11.627.907(تبرعات

)2,464,189()72.000(ارباح راسمالية
)1,538,597()3.062.568(المستخدم من المخصص

)22,295,915()24.016.126(مخصصات انتفى الغرض منها
-)76.057.765(أرباح فروق تقييم عملة غير محققة

)291,639,312()269.814.555(توزيعات أرباح 
)795,000(-توزيعات مستلمة طبقا للقانون

101.698.488210,452,355وعاء االرباح الخاضع للضريبة
)%22 50, X 101.698.488( 22.882.160ضريبة الدخل بسعر الضريبة المطبقة-

 )%25  X 210,452,355( 52,613,089-ضريبة الدخل بسعر الضريبة المطبقة
)%5  X 209,452,355( 10,472,618-ضريبة الدخل اإلضافية

22.882.16063,085,707ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي )%22.50(
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20- المصروفات العمومية واإلدارية

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

20.938.89721,062,205أتعاب المساعدة الفنية )ايضاح 27-أ(
54.670.64646,100,077مرتبات

14.467.215869,297خطة مزايا التقاعد ـ تكاليف الخدمة الحالية والسابقة ) ايضاح 17 (
)1,247,768(1.109.889الخسائر / )االرباح( االكتوارية ) ايضاح 17 (

21.810.01827,420,868مصروفات عالقات عامة و دعاية وإعالن
38,606,54118,574,542مصروفات عمومية وإدارية أخرى

-13.490,728ضريبة على توزيعات ارباح
165.093.934112,779,221

21- إيرادات أخرى
20152014

جنيه مصريجنيه مصري
10,691,17210,583,239أتعاب إدارة الشركات التابعة

12,228,384-تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة 
25,292,38912,196,045إيرادات أخرى

35,983,56135,007,668

22- توزيعات ارباح
20152014

جنيه مصرىجنيه مصرى
261.380.365243.933.398شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

23,646,496-شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
4,160,0005.044.000الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

16.196.416-شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 
2,100,0001.050.000شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( 

1.049.190448.002شركة الفارج لألسمنت – مصر )ش.م.م( 
1,125,0001.575.000شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(

6.342.614-شركة الهالل لالسمنت
630.000-شركة اكسيم ايجيبت )ش.م.م(

269.814.555298.865.926

23- اإللتزامات المحتملة
بلغت قيمة خطابات الضمان الصادرة بنـاء على طلب الشركـة كما يلي: 

الغطاء النقديالمعادلالمبلغ بعملة اإلصداراسم البنك 
جنيه مصريبالجنيه مصري

10.00010.00010.000بنك قطر الوطنى االهلى 
2.577.5682.577.56819.763بنـك اإلسكندرية

2.587.5682.587.56829.763
بلغــت قيمــة االعتمــادات المســتندية الصــادرة لصالــح الشــركة فــي 31 ديســمبر 2015 مــن بنــك المشــرق مبلــغ 245.140 جنيــة مصــرى و مــن بنــك اتــش اس بــى ســى – مصــر مبلــغ 

2.079.736 جنيــة مصــرى و مــن بنــك قطــر الوطنــى األهلــى بمبلــغ 951.460 جنيــه مصــرى و مــن البنــك االهلــى المصــرى مبلــغ 33.606.324 جنيــة مصــرى.

24- الموقف الضريبي

أ) ضرائب شركات األموال
- الفترة حتى عام 2007:

تم سداد مستحقات الضرائب حسب االتفاق بالجنة الداخلية – ما تم سداده فى حدود المخصص

- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:
تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة وتم االعتراض على نتائج الفحص و اإلعتراض امام اللجنة الداخلية حاليا.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2014.
تقوم الشركة بتقديم اإلقرارت الضريبية خالل المدة القانونية ، ولم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة .

ب) ضرائب المبيعات
- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009: 

تم سداد مستحقات المصلحة بعد اللجنة الداخلية وبعض بنود الخالف منظورة امام القضاء.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2011:
تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة ولم نوافى حتى االن بنتائج الفحص .

- الفترة من 2012 حتى عام 2013:
ــى  ــرارات الشــهرية ف ــم االق ــوم بتقدي ــج الفحــص . الشــركة تق ــى االن بنتائ ــى حت ــم نواف ــرة ول ــذة الفت ــم فحــص مســتندات الشــركة خــالل ه ت

ــة. ــد القانوني المواعي

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

تم سداد مستحقات المصلحة وفقا التفاق اللجنة الداخلية .

- الفترة من عام 1999 حتى عام 2013:
تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة مــن العامليــن وتقديمهــا لمصلحــة الضرائــب خــالل الفتــرة  القانونيــة المســموحه )شــهريًا( وجــارى اعــادة 

الفحــص الضريبــي عــن هــذه الفتــرة .

- الفترة من عام 2014 حتى عام 2015:
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 سداد مستحقات المصلحة وفقا لما تم االتفاق عليه باللجنة 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 2014:
جارى فحص هذه الفترة ولم نوافى حتى االن بنتائج الفحص

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 لــدى البنــوك ، العمــالء ، 
المســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة ، قــرض الــى شــركات تابعــة و أرصــدة مدينــة أخــرى ، كمــا تتضمــن االلتزامــات الماليــة ، بنــك 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.
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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 97.483.469 جنيــة مصــري كمــا يبلــغ 

حجــم االلتزامــات ذات الطبيعــة النقديــة بالعمــالت األجنبيــة مــا يعــادل مبلــغ 153.421.590 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: 
20152014

جنيه مصريجنيه مصري
361.032.928478.982.470صافى أرباح العام

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

)37.800.000()20.206.279(نصيب العاملين فى توزيعات األرباح )تقديرى( */ فعلى 
337.826.649438.182.470صافى األرباح القابلة للتوزيع المنسوب الى حملة األسهم العادية

181856507181856507المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة
1.862.41نصيب السهم فى األرباح

* تقديرى / وفقًا لقرار مجلس االدارة ولحين موافقة الجمعية العامة.

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 العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 
27.318 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 
ــاب  ــن اتع ــد بلغــت حصــة شــركة اســمنت طــرة م ــه مصــري )إيضــاح 20(، وق ــون جني ــدره  20.939 ملي ــاب وق ــواردة عــن هــذه األتع ال

المســاعدة الفنيــة مبلــغ 6.379 مليــون جنيــة .
ــغ  ــى 31 ديســمبر 2015 مبل ــام المنتهــى ف ــه مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الع ــراء المقدم ــاب الخب ــة أتع - بلغــت قيم

ــه مصــرى. ــون جني 24.446 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 العــام المنتهــى فــى 

31 ديســمبر 2015 مبلــغ 8.186 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 العــام المنتهــى 

فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 91.108 مليــون جنيــه مصــري .
- بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألكيــاس مــن تكلفــة الخدمــات المشــتركة لمجموعــة الســويس لألســمنت عــن العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 

2015 مبلــغ  5.422 مليــون جنيــه مصــرى. 

27- المعامالت مع األطراف ذوى العالقة (تابع)

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 العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 27.265 مليــون جنيــه مصــرى.
- بلغــت قيمــة الكلينكــر المبــاع لشــركة اســمنت طــره )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة ( عــن العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 2015 

مبلــغ 82 الــف جنيــه مصــرى.

ه) شركة اسمنت حلوان (شركة مساهمة مصرية) (شركة تابعة)
- بلــغ نصيــب شركـــة اســمنت حلـــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( مــن تكلفــة الخدمــات المشــتركة لمجموعــة الســويس لألســمنت 

عــن العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ  61.181  مليــون جنيــه مصــرى.
- بلغــت قيمــة الكلينكــر المشــترى مــن شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة ( عــن العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 

2015 مبلــغ 19.950 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 العــام المنتهــى 

فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 4.707 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 العــام المنتهــى 

فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 8.881 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( العــام المنتهــى فــى 31 ديســمبر 

2015 مبلــغ  3.842 مليــون جنيــة مصــري.
- بلغــت قيمــة خدمــات نقــل االســمنت المقدمــة مــن شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن العــام 

ــة مصــري. ــون جني ــغ 057.14 ملي ــى31 ديســمبر 2015 مبل ــى ف المنته

28- أرقام المقارنة
تــم تعديــل القوائــم الماليــة المقارنــة لعــام 2014 بتعديــل صافــى الربــح بالزيــادة بمبلــغ وقــدره    7.157.634 جنيــة مصــرى والتــى تتمثــل فــى 

تخفيــض ضريبــة الدخــل المســتحقة عــن عــام 2014 وذلــك طبقــا للقانــون رقــم 53 لســنة 2014 والئحتــة التنفيذيــة.
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شركة السويس لألسمنت (شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية المجمعة

عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015
وتقرير مراقبا الحسابات عليها

تقرير مراقبا 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 2015 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 2015 ، 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 .
فقرة لفت انتباه

ــوان )شــركة مســاهمة  ــذي يوضــح ان شــركة اســمنت حل ــم )26( وال ــي إيضــاح رق ــاه ال ــت اإلنتب ــا نلف ــك تحفظــًا ، فإنن ــار ذل ــع عــدم إعتب م
مصريــة( )شــركة تابعــة بنســبة 99.55%( مرفــوع ضدهــا قضيــة مــن شــركة ذا جلــوب كوربوريشــن لســداد مبلــغ 17 مليــون دوالر امريكــى 
ــأن  ــي للشــركة ف ــرأي المستشــار القانون ــًا ل ــذ عــام 2002 ووفق ــن الشــركتين من ــرم بي ــد المب ــدة المســتحقة بموجــب العق ــى الفائ ــة إل ، باإلضاف
الشــركة لديهــا دفــوع جيــده تؤيــد موقفهــا وقــد تغيــر وجــة النظــر فــي الدعــوة بشــكل إيجابــي وقــد يســتغرق الحكــم قضائــي وقتــا طويــال حتــى 

يتــم صــدوره مــن المحكمــة . 
القاهرة في : 3 مارس 2016

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

58
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الميزانية المجمعة في 31 ديسمبر 2015
20152014إيضاح

جنيه مصريجنيه مصري
)المعدلة(أصول غير متداولة

3,908,950,3403.885.737.848)4(أصول ثابتة 
413,353,590567.320.241)5(مشروعات تحت التنفيذ

2,740,344,0852.740.344.085الشهرة
32,521,78231.171.428)6أ(استثمارات في شركات شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة

2,454,4202.564.328)6ب(استثمارات متاحة للبيع
8,429,2798.429.279)6ج(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

2,186,7952.186.795)6د(مسدد تحت حساب االستثمار في شركات تابعة وأخرى
7,108,240,2917.237.754.004إجمالي أصول غير متداولة

أصول متداولة
1,250,512,4051.193.846.543)7(مخزون 

233,457,762220.328.964)8(عمالء وأوراق قبض 
370,387,899447.436.527)9(مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

1,060,315,5801.626.454.394)10(نقدية بالصندوق و لدى البنوك
2,914,673,6463.488.066.428إجمالي أصول متداولة

التزامات متداولة
487,529,233486.089.966)13(مخصصات

251,696,27167.050.017)12(بنوك سحب على المكشوف
793,009,440873.185.944موردون

-50,081,934ضرائب دخل عن العام
42,910,424272,065,424ضرائب دخل مستحقة

670,466,492704.054.047)11(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2,295,693,7942,402.445.398إجمالي التزامات متداولة

618,979,8521,085.621.030رأس المال العامل
7,727,220,1438,323.375.034إجمالي االستثمار

يتم تمويله على النحو التالي
حقوق الملكية

909,282,535909.282.535)14أ(رأس المال المصدر والمدفوع
2,668,814,6272.666.350.438)14ب(إحتياطيات

1,320,8591.430.767)6ب(إحتياطي أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
41,450,93429.646.227مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

3,019,933,3803,078.636.386أرباح مرحلة
499.747.685)60,143,884()خسائر( / أرباح العام 
6,580,658,4517,185.094.038إجمالي حقوق الملكية

641,034,121676.203.293)15(حقوق األقلية
التزامات غير متداولة

146,584,528146.611.574)16(قروض متوسطة األجل
54,115,45148.801.742)17(التزامات أخرى طويلة األجل
97,552,94232.878.242)18(التزامات خطة مزايا التقاعد

207,274,650233.786.145)24(التزامات ضريبية مؤجلة
505,527,571462.077.703إجمالي التزامات غير متداولة

7,727,220,1438,323.375.034إجمالي تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة

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

على إحسان  كوتشوك شريف المصرى
اوغلو

عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريه

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

قائمة الدخل المجمعة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015

20152014إيضاح
جنيه مصريجنيه مصري

)المعدلة(
5,642,108,4996,151,762,321مبيعات

)5,065,704,685()5,219,402,801(تكلفة مبيعات
422,705,6981,086,057,636مجمل األرباح

)435,748,637()546,600,672()19(مصروفات عمومية وإدارية 
)70,382,700()61,439,505()13(مخصصات

51,366,77423,252,452)13(مخصصات انتفى الغرض منها
)641,172()9,256,621(اإلضمحالل في قيمة العمالء وأوراق القبض 

-)393,822(اإلضمحالل فى قيمة المصروفات المدفوعة مقدمآ واألرصدة المدينة األخرى
1,652,164840,751رد اإلضمحالل في قيمة العمالء واوراق القبض واألرصدة المدينة األخرى

)450,365()507,221(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال اعضاء مجلس االدارة
2,729,7892,726,092)6أ(إيراد إستثمار فى شركة شقيقة

3,934,9982,118,690إيرادات إستثمارات 
51,436,773135,165,384)20(إيرادات أخرى 

742,938,131)84,371,645()خسائر( / أرباح التشغيل

)23,014,971()35,430,257()21(مصروفات تمويلية
67,465,40678,250,457فوائد دائنة

1,005,3364,962,163أرباح بيع أصول ثابتة
14,265,33138,749,949فروق تقييم عملة

-)3,024,269(االنخفاض فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ
)31,144,967()36,560,079()22(مصروفات أخرى

)6,644,158()3,390,572(خسائر بيع مخزون راكد
804,096,604)80,040,749()الخسائر( / األرباح قبل ضرائب الدخل 

)46,457,235(26,511,495)24(ضرائب الدخل المؤجلة
)231,509,902()50,081,934()23(ضرائب الدخل المقدرة عن العام

526,129,467)103,611,188()خسائر( / أرباح العام قبل حقوق األقلية
)26,381,782(43,467,304حقوق األقلية

499,747,685)60,143,884()خسائر( / أرباح العام

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

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )30( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.
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إلي
 قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2015- ا

20152014إيضاح
جنيه مصريجنيه مصري

(المعدلة(التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
804,096,604)80,040,749()خسائر( /أرباح العام قبل ضرائب الدخل 

464,148,123448,352,886)4(إهالك أصول ثابتة
641,172)1,937,744()8 ، 9(اضمحالل قيمة العمالء وأوراق القبض

)15,630,541()789,978()7(االنخفاض في قيمة المخزون 
61,439,50570,382,700)13(المخصصات

)23,252,452()51,366,774()9(مخصصات انتفى الغرض منها
)840,751()1,652,164(رد اضمحالل قيمة المصروفات المدفوعة مقدمآ واألرصده المدينة األخرى

67,824,7003,368,194)18(إلتزامات مكونة مقابل خطة مزايا التقاعد
)2,726,092()2,729,789(إيراد استثمار في شركات شقيقة 

35,430,25723,014,971مصروفات تمويلية
)78,250,457()67,465,406(فوائد دائنة 

-3,024,269االنخفاض فى قيمة المشروعات تحت التنفيذ
)4,962,163()1,005,336()4()أرباح( بيع أصول ثابتة

424,878,9141,224,194,071أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

)334,334,588()55,875,884()7(التغير في المخزون
التغير في العمالء و أوراق القبض و المصروفات المدفوعة مقدمًا واألرصدة 

المدينة األخرى
)9 ، 8(66,216,239)200,754,907(

632,205,325)113,764,059(التغير في الموردون والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
321,455,2101.321.309.901النقدية المتولدة من التشغيل
)23,014,971()35,430,257()21(مصروفات تمويلية مدفوعة

)223.514.676()224,483,536(ضرائب دخل مدفوعة
)5.159.507()4,671,464(فروق ضريبية مدفوعة

)3,150,000()3,150,000(مدفوعات مقابل خطة مزايا التقاعد
)43,661,865()8,633,464()13(مخصصات مستخدمة

45,086,4891.022.808.882صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)48,460,847()42,067,448()5 ، 4(مدفوعات لشراء أصول ثابتة
1,293,4991,812,825التغير فى مدينى بيع أصول ثابته
1,346,91510,883,723)4(متحصالت من بيع أصول ثابتة

)603,146,733()269,353,540()5(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ 
الزيادة فى األصول الثابتة - أصول شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة  - 

السعودية
)4(-)199,126,517(

1,379,4351,856,579)6 أ(متحصالت من إستثمار فى شركات شقيقة
)700,000(-)6 د(التغير فى المسدد تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة وشركات أخرى

67,465,40678,250,457فوائد دائنة  محصلة
)758,630,513()239,935,733(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار
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التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
5,286,66369,713,361)16 ، 17(التغير فى القروض متوسطة األجل وااللتزامات األخرى طويلة األجل

)575,344,362()555,986,502(توزيعات أرباح مدفوعة
)49,654,657()7,632,942()15(توزيعات االرباح المدفوعة لحقوق لألقلية

15,931,07444,112,287)15(التغير في حقوق األقلية 
)173,626(-تسويات على االرباح المرحلة

)511,346,997()542,401,707(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
)247.168.628()737,250,951(صافى )النقص( الزيادة في النقدية وما في حكمها – خالل الفترة

1,119,381)25,338,824(فروق ترجمة أسعار الصرف المتعلقة باألصول الثابتة 
)5,517,809(11,804,707التغير فى مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

1,626,454,3941,814,046,625النقدية وما في حكمها – أول العام
875,669,3261.562.479.569النقدية وما في حكمها – العام

بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
1,060,315,5801,626,454,394)10( نقدية بالصندوق و لدى البنوك                                                                                  

يخصم:
)63.974.825()184,646,254(التغير فى بنوك سحب على المكشوف

875,669,3261.562.479.569النقدية و ما في حكمها

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )30( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة

 31 ديسمبر 2015

1 - نبذة عن الشركة

نبذة عن شركات مجموعة السويس لألسمنت 

شركة السويس لألسمنت (شركة مساهمة مصرية)
تأسســت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي عــام 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 فى31 ديسمبر 2015 .

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 

لإلســتثمار والمناطــق الحــرة.

تــم إعتمــاد القوائــم الماليــة المجمعــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2015 فــي        18 فبرايــر 2016 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:

20152014
%%

66.1266.12شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
56.3156.31شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
99.5599.55شركة 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 

96.3796.37شركة 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( 
96.3797.90شركة السويس لإلستيراد و التصدير )ش.م.م(

5050شركة 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 وأصبحــت شــركة تابعــة لشــركة الســويس لألســمنت منــذ ذلــك التاريــخ .

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

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام
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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 االفتراضــي المقــدر 

لــكل نــوع منهــا ) إيضــاح 4-3( .

وقــد بلــغ مجمــع االســتهالك فــى 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 419.254.863 جنيــه مصــري باإلضافــة الــى تخفيــض القيمــة العادلــة لبعــض 
خطــوط اإلنتــاج المتوقفــة عــن اإلنتــاج حاليــا بمبلــغ 21,082,486 جنيــه مصــري ليبلــغ صافــي القيمــة العادلــة فــي 31 ديســمبر 2015 مبلــغ 

305.671.064 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 

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)
تأسســت شــركة انتــاج الخرســانة الجاهزة)شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 16 مــارس  1986 طبقــًا ألحــكام القانــون 159 لســنة 1981، ويتمثــل 

غــرض الشــركة فــي إنتــاج وتصنيــع مــواد البنــاء وبصفــة خاصــة انتــاج الخرســانة الجاهــزة.

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.
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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 مصرية(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.

ــانة  ــاج الخرس ــة النت ــركة العالمي ــة( و الش ــركة تابع ــاهمة مصرية()ش ــزة )شــركة مس ــانة الجاه ــاج الخرس ــركة إنت ــن ش ــج كل م ــبة دم بمناس
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 68.686.548جنيــه مصــرى واإلنخفــاض فــى حقــوق 

ــه مصــرى. ــغ 61.071.762 جني 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)
ــة  ــي3 أغســطس 1996 كشــركة مســاهمة مصري ــة( ف ــوم« )شــركة مســاهمة مصري ــاء »ديك ــواد البن ــة م ــة لتنمي تأسســت الشــركة المصري

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

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

ــه مصــري. 20.017.122 جني

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

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

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

األساســي فــي اســتيراد وتخزيــن وتوزيــع المنتجــات اإلســمنتية.

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

153.815.841 جنيــه مصــري .

ــام الشــركاء القدامــى بتســوية الديــن المســتحق علــى  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 241,107,547 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 2015 كبن ــه مصــري ف ــوق الشــركة القابضــة والبالغــة 39.943.069 جني والمرتبطــة بحق

الملكيــة المجمعــة.

وتــم إثبــات مجمــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف الناشــئة مــن الترجمــة والتــي ترتبــط بحقــوق األقليــة البالغــة 38.376.675 جنيــه مصــري 
31 ديســمبر 2015 كجــزء مــن حقــوق األقليــة فــي الميزانيــة المجمعــة )إيضــاح 15(.

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

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

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

الكيماويــات واإلضافــات المســتخدمة فــى صناعــة مــواد البنــاء وخالطــات الخرســانة.

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

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

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

التجــارى تحــت رقــم 26644 بتاريــخ 19 أغســطس 2007.

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

بتاريــخ 19 أغســطس 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي رأس مــال شــركة تنميــة للصناعــات 
)شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 90% ، باالضافــة الــى مســاهمة شــركة أســمنت بورتالنــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 

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 والتصديــر )شــركة مســاهمة مصريــة( فــى 8 يوليــه 2009 وفقــًا ألحــكام القانــون 159 لســنة 
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بتاريــخ 8 يوليــه 2009. التجــارى تحــت رقــم 39989  بالســجل  1981وتعديالتــه، وتــم تســجيلها 

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 لإلســتيراد والتصدير)شــركة مســاهمة 

ــة( 97,89 % . مصري

بتاريــخ 10 اغســطس 2015 قامــت شــركة الســويس للتجــارة و النقــل )شــركة مســاهمة مصريــة( باالســتحواذ علــى 100 % مــن راس مــال 
شــركة الســويس لألســتيراد والتصديــر )شــركة مســاهمة مصريــة( وبذلــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة 

مصريــة( غيــر المباشــرة فــي رأس مــال شــركة الســويس لإلســتيراد والتصدير)شــركة مســاهمة مصريــة( 96,37 % .

شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة (شركة ذات مسئولية محدودة - السعودية)
تأسســت شــركة المدينةالعالميــة 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.

و بتاريــخ18 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.

وتــم إثبــات مجمــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف الناشــئة مــن الترجمــة والتــي ترتبــط بحقــوق األقليــة البالغــة 1.507.866 جنيــه مصــري 
31 ديســمبر 2015 كجــزء مــن حقــوق األقليــة فــي الميزانيــة المجمعــة )إيضــاح 15(.

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:

) 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
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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 لإلســتخدام 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.

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 

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

معلومات عن حاملي األسهم
القوائم المالية
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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 لإلتمــام 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 لإلنفــاق 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 .

ضرائب الدخل المؤجلة

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

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

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

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

التقرير السنوي
اإلفصاح المستدام

معلومات عن حاملي األسهم
القوائم المالية
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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
لإلســتخدام فــى األغــراض المحــددة لــه أو لبيعــه كجــزء مــن تكلفــة األصــل ، يتــم تحميــل تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصــروف فــى الفتــرة 

التى تحققت فيها ، تتمثل تكاليف االقتراض فىالفوائد والتكاليف األخرى التى تنفقها الشركة القتراض األموال.

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.
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4- أصول ثابتة - (يتبع)

أواًل :

جنيه مصري
1,346,915متحصالت بيع أصول ثابتة مباعة )أ (

9,879,709تكلفة أصول ثابتة مباعة
)9,538,130(مجمع إهالك أصول ثابتة مباعة

341,579القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة )ب(
1,005,336أرباح بيع أصول ثابتة )أ( - )ب(

ثانيا: تتضمن األصول الثابتة في 31 ديسمبر 2015 أصول مهلكة دفتريًا بالكامل ومازالت صالحة لالستخدام على النحو التالي:

التكلفةاألصـــل
جنيه مصري

255,527,803مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
1,531,103,587آالت ومعدات وعدد وأدوات

74,919,937وسائل نقل وانتقال
84,375,320أثاث ومعدات مكاتب

1,945,926,647اإلجمالي

ثالثــا: 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 1 يناير 
2015

فروق ترجمة 
اسعار

الصرف خالل العام

الرصيد المعدل
1 يناير 2015

اإلضافات خالل 
العام

المحول لألصول 
الثابتة خالل العام 

)إيضاح 4(

االضمحالل فى 
قيمة المشروعات 
تحت التنفيذ خالل 

العام

الرصيد في
31 ديسمبر 

2015

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
567.320.2411,766,892569,087,133269,353,540)422,062,814()3,024,269(413,353,590

6- استثمارات 

أ) استثمار في شركة شقيقة و حصص في مشروعات مشتركة

20152014القيمة االسمية للسهمنسبة
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريالمساهمة %

إستثمارات في شركة شقيقة
4510شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(

29.246.04828,329,468رصيد االستثمار -  أول العام
يضاف:

2,724,2882,773,159نصيب الشركة من أرباح العام 
يخصم:

)1,856,579()1.379.435(توزيعات أرباح
30,590,90129,246,048رصيد االستثمار في شركة شقيقة - أخر  العام

حصص في مشروعات مشتركة – منشأت خاضعة 
لسيطرة مشتركة

49.66100شركة السويس للجير- مصر )ش.م.م(*
1.925.3801,972,447رصيد االستثمار -  أول العام

يضاف:
-5,501نصيب الشركة من أرباح العام

يخصم:
)47,067(-نصيب الشركة من ارباح )خسائر( العام

1,930,8811,925,380رصيد حصص في مشروعات مشتركة - أخر  العام
إجمالى تكلفة االستثمار في شركات شقيقة و مشروعات 

32,521,78231,171,428مشتركة

* 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 لإلشــتراك 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

20152014القيمة 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( 

1,320,8591.430.767صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
2,433,8592.543.767

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

2,454,4202.564.328
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ج) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

20152014
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 االستثمار في شركات تابعة وأخرى

إجمالي مساهمة 
شركات المجموعة

القيمة االسمية
للسهم

20152014

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري%
99.903.64186,795186,795%شركة سويس بوسفور سيمنت سناي في تي

11001.300.0001.300.000 %شركة إيطالجين مصر للطاقة )ش.م.م(
1100700.000700.000 %شركة إيطالجين خليج الزيت للطاقة )ش.م.م(

2.186.7952.186.795

تمتلــك شــركة الســويس لألســمنت )ش.م.م( باإلضافــة الــى حصتهــا المباشــرة بنســبة 1% فــي كال مــن شــركة إيطالجيــن مصــر للطاقــة )ش.م.م( وشــركة إيطالجيــن خليــج الزيــت 
للطاقــة )ش.م.م( حصــة غيــر مباشــرة )مــن خــالل شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( – شــركة تابعــة.

7- مخزون

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

131,852,755104.703.732خامات
714,216,808647.069.140وقود وقطع غيار ومهمات

21,317,48021.881.310مستلزمات تعبئة
366,770,654400.938.537إنتاج غير تام

117,987,748168.953.272إنتاج تام
34,518,17115.119.244بضاعة بالطريق

32,422,5444.545.041اعتمادات مستنديه
1,419,086,1601.363.210.276

يخصم:
)169.363.733()168,573,755(االنخفاض فى قيمة مخزون الراكد قطع الغيار

1,250,512,4051.193.846.543

8- عمالء وأوراق قبض 

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

316,611,593299.132.445العمالء
10,243,68110,243,681أوراق القبض

326,855,274309.376.126
يخصم:

)89.047.162()93,397,512(االنخفاض  في قيمة العمالء وأوراق القبض 
233,457,762220.328.964

9- مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

44,302,13844.109.739مدينون متنوعون – مصلحة الضرائب
175,921,413158.867.779تأمينات لدى الغير

23,452,09923.130.337مصروفات مدفوعة مقدمًا
7,648,8296.716.850إيرادات مستحقة

13,712,00411.354.322شيكات تحت التحصيل
54,540,669185.819.207دفعات مقدمة للموردين
675,264432.589غطاء خطابات ضمان

804,262804.262أرصدة مجمدة تحت حساب التأمينات و الضرائب*
50,928,15224,445,132األرصدة المدينة األخرى

371,984,830455,680,217
1.293.499-مدينو بيع أصول ثابتة

371,984,830456,973,716
يخصم:

)9.537.189()1,596,931(االضمحالل  في قيمة األرصدة المدينة األخرى 
370,387,899447,436,527

* تتضمــن أرصــدة مجمــدة تحــت حســاب التأمينــات و الضرائــب مبلــغ 549.007 جنيــه مصــري والمتمثــل فــي أرصــدة النقديــة فــي بنكــي القاهــرة والبنــك األهلــي المصــري 
تخــص شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعة(أرصــدة مجمــدة لحســاب الهيئــة القوميــة للتأمينــات االجتماعيــة ومصلحــة الضرائــب العقاريــة.

كمــا تتضمــن أرصــدة مجمــدة تحــت حســاب التأمينــات و الضرائــب مبلــغ 255.255 جنيــة مصــري والممتمثــل فــي رصيــد حســاب جــاري مجمــد لــدي بنــك قطــر الوطنــي 
األهلــى لحســاب مصلحــة الضرائــب والــذي يخــص شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة(.

10- نقدية بالصندوق و لدى البنوك

20152014
جنيه مصرىجنيه مصرى

أ -عملة محلية:
1,274,3761.114.526نقدية بالصندوق
213,715,977232.707.435حسابات جارية 

389,657,300896.238.628ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خالل ثالثة أشهر(
ب - عملة أجنبية:

454,306917.011نقدية بالصندوق
91,516,75291.953.766حسابات جارية 

363,696,869403.523.028ودائع ألجل )تستحق خالل ثالثة أشهر(
1,060,315,5801.626.454.394

11- مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
20152014

جنيه مصريجنيه مصري
40,809,86752.387.237مساهمين – أرصدة دائنة

389,405,037454.216.609عمالء مدفوعة مقدمًا
16,106,29517.307.488تأمينات للغير

2,580,0671.984.654مرتبات مستحقة
99,142,07785.672.116مصروفات مستحقة 

15,969,18617.182.650ايرادات مؤجلة – منح حكومية
106,453,96375,303,293أرصدة دائنة أخرى

670,466,492704.054.047
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12- بنوك سحب على المكشوف
أ - حصلــت شــركة الســويس لألســمنت علــى حــد إئتمانــى قــدره 683 مليــون جنيــه مصــرى فــي شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن مــن البنــوك 

وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل و الســلع المســتوردة بالجنيــة المصــرى او مايعادلهــا بالعمــالت االجنبيــة.
هذا وقد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ و قدره 24,265,314 جنيه مصرى

ب - حصلــت شــركة أســمنت بورتالنــد طــره المصريــة ) ش.م.م( ) شــركة تابعــة( علــى إجمالــى حــدود إئتمانيــة قدرهــــا 330 مليــون جنيــه 
فــي شــكل ســحب علــى المكشــوف علــى النحــو التالــى: 

حــد إئتمانــى قــدره 150 مليــون جنيــه مصــرى فــى شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن بنــك األســكندريه وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال 
العامــل بالجنيــة المصــرى أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبيــة.

حــد إئتمانــى قــدره 100 مليــون جنيــه مصــرى فــى شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن بنــك كريــدى أجريكــول -  مصــر وذلــك لتمويــل متطلبــات 
رأس المــال العامــل بالجنيــة المصــرى أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبية.

هذا وقد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ و قدره 94.191.869 جنيه مصرى
ج - حصلــت شــركة الســويس لألكيــاس ) ش.م.م( ) شــركة تابعــة( علــى إجمالــى حــدود إئتمانيــة قدرهــــا 59.2 مليــون جنيــه فــي شــكل ســحب 

علــى المكشــوف وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل بالجنيــه المصــرى أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبيــة علــى النحــو التالــى: 
حد إئتمانى قدره 10 مليون جنيه مصرى من بنك المشرق 

حد إئتمانى قدره 48.2 مليون جنيه مصرى من بنك قطر الوطنى األهلى.
هذا وقد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ و قدره 603.428 جنيه مصرى

ــوك  ــى مــن عــدة بن ــار كويت ــة قدرهــا 775.000 دين ــى حــدود إئتماني ــة( عل ــت شــركة الهــالل لألســمنت ) ش.م.ك( ) شــركة تابع د - حصل
ــة. كويتي

هذا و لم يتم استخدام هذا الحد خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
هـــ - حصلــت الشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء »ديكــوم« )ش.م.م( علــى حــد ائتمانــى فــي شــكل ســحب علــى المكشــوف مــن بنــك عــودة 

وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل للشــركة.
هذا وقد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ و قدره   417.104 جنيه مصرى

و - حصلــت شــركة حلــوان لألســمنت ) ش.م.م( ) شــركة تابعــة( علــى إجمالــى حــدود إئتمانيــة قدرهــــا 485 مليــون جنيــه فــي شــكل ســحب 
علــى المكشــوف وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل بالجنيــه المصــرى أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبيــة.

هذا وقد بلغ إجمالى قيمة المستخدم من هذه الحدود اإلئتمانية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ و قدره   132,218,556جنيه مصرى.

13- مخصصات

الرصيد في 1 يناير 
المستخدم خالل  المكون خالل العام2015

العام

مخصصات انتفى 
الغرض منها خالل 

العام

الرصيد في 31 
ديسمبر 2015

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
269,166,158-)5,392,609(218.811.72355,747,044مطالبات ضريبية محتملة

46,261,257)97,073()262,927(46.465.396155,861تأهيل مواقع 
32,441,138)3,260,043()2,977,928(36.201.2962,477,813منازعات قضائية

87,268,675)48,009,658(-133.611.5511,666,782مطالبات دعم التدريب 
1,392,005--1,392,005-مطالبات أخرى

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

486.089.96661,439,505)8,633,464()51,366,774(487,529,233

14- رأس المال واالحيتاطيات

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 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 
ــادة رأس المــال المصــدر والمدفــوع ليصبــح 909.282.535 جنيــه مصــري مــوزع علــى 181856507 ســهم بقيمــة  جنيــه مصــري وزي

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. االحيتاطيات

20152014
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
14,454,11011.989.921احتياطي رأسمالي

2,214,173,3602.211.709.171إجمالي احيتاطيات أخرى
2,668,814,6272.666.350.438

- 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 المصــدر.

- عالوة إصدار:
تتمثــل فــي المبلــغ الناتــج عــن تحصيــل عــالوة اإلصــدار عنــد إصــدار الزيــادة األخيــرة فــي رأس المــال بتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 بعــد اســتيفاء 

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

- 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 

ــذه األصول. له

15- حقوق األقلية

أوال: التغير في حقوق األقلية

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

676,203,293655.363.881رصيد أول العام
26.381.782)43,467,304(حصة األقلية في صافى )خسائر( / أرباح العام

11,979,53625.365.052الزيادة في حصة األقلية في حقوق ملكية مجموعة الهالل لألسمنت
39,884,54128.530.413فروق ترجمة أسعار الصرف عن الفترة

)9.783.178()35,933,003(تسويات على األرباح المرحلة
)49.654.657()7,632,942(توزيعات األرباح
641,034,121676.203.293رصيد أخر العام
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ثانيا: رصيد حقوق األقلية في الشركات التابعة 

20152014نسبة المساهمة
جنيه مصريجنيه مصري%

33,88160,024,487230,591,303شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )ش.م.م(
43,6956,575,09247,680,591شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

0.457,455,3378,811,115شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
48139,718,069126,311,404شركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

49171,911,732168,890,436مجموعة الهالل لألسمنت )ش.م.ك( 
38,376,67527,337,458مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف 

4823,344,88015,692,286الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم()ش.م.م(
3.63623,951717,074شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(

1,725,0855,343شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(
1.726,8216,939شركة أكسيم للصناعات )ش.م.م(

3.635,0974,643شركة السويس لالستيراد والتصدير)ش.م.م(
5041,479,02948,961,746شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )ش.ذ.م.م.س(

1,507,8661.192.955مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف
641,034,121676,203,293

16- قروض متوسطة األجل

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

القروض متوسطة األجل
شركة هالل لالسمنت ) ش . م . ك (

34,203,84932.470.674قروض من بنوك محلية ومن الشريك الكويتى 
شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة ) ش .ذ. م .  م . س (

قروض من شركة ايتال شيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية(– 
112,380,679114.140.900المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت (

146,584,528146.611.574إجمالي القروض متوسطة األجل

1/16. 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.

2/16. شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة (شركة ذات. مسئولية محدودة سعودية)
تتمثــل فــي قــروض شــركة ايتــال شــيمنتى )الشــركة القابضــة لشــركة ســيمون فرنسيةالمســاهم الرئيســى لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة 

مســاهمة مصريــة( بمبلــغ 53,941,000  ريــال ســعودى وســعر الفائــده يعــادل يوروبــور لفتــرة شــهر باالضافــة الــى 250 بــى بــى اس.

17- التزامات أخرى طويلة األجل

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

491.137832.667دائنو شراء أراضي–  طويل األجل
دائنون - شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )شركة ذات مسئولية محدودة 

32,582,72829.844.303سعودية(

مزايا عاملين– شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة )شركة ذات مسئولية 
1,999,2451.350.254محدودة سعودية(

19,042,34116.774.518مزايا عاملين طويلة األجل – شركة الهالل لالسمنت )شركة مساهمة كويتية(
54,115,45148.801.742إجمالي التزامات أخرى طويلة األجل

18- التزامات خطة مزايا التقاعد
تقوم شركات السويس لألسمنت ) ش.م.م( و شركة حلوان لألسمنت )ش.م.م( ) شركة تابعة( و شركة أسمنت بورتالند طره المصرية  

)ش.م.م( ) شركة تابعة( و شركة السويس لألكياس )ش.م.م( ) شركة تابعة( 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:
20152014

16%14.6%معدل الخصم 
9%8%معدل زيادة األجور

6060جدول الحياة

المبالغ المعترف بها في تاريخ الميزانية تتمثل في التالي

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

97,552,94232.878.242القيمة الحالية اإلكتوارية إللتزامات خطة التقاعد
97,552,94232.878.242القيمة الحالية اإلكتوارية إللتزامات خطة التقاعد بالميزانية

بيان حركة االلتزامات الواردة بالميزانية

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

32,878,24232,660,048رصيد اإللتزامات فى اول العام
-57,833,842تكاليف الخدمة السابقة * - )إيضاح 19(

2,082,9111,968,570تكاليف الخدمة الحالية - )إيضاح 19(
5,058,2814,586,771تكاليف الفائدة

)3,150,000()3,150,000(المزايا المدفوعة
)3,187,147(2,849,666الخسائر / )االرباح( االكتوارية – )إيضاح 19(

97,552,94232,878,242رصيد اإللتزامات فى اخر العام

* تتمثل تكاليف الخدمة السابقة فى التغير فى القيمة الحالية لخطة مزايا التقاعد فى السنوات السابقة الناتجة عن التعديالت التى تمت على الخطة خالل العام.

التكلفة الواردة في قائمة الدخل

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

59.916.7531.968.570تكاليف الخدمة السابقة و الحالية )إيضاح 19(
5,058,2814,586,771تكاليف الفائدة )إيضاح 21(

)3,187,147(2,849,666الخسائر / )االرباح( االكتوارية )إيضاح 19(

19- مصروفات عمومية وإدارية

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

74,963,465105,085,275أتعاب المساعدة الفنية
187,451,493168,262,645مرتبات

)3,187,147(2,849,666الخسائر / )االرباح( االكتوارية ) ايضاح 18 (
59,916,7531,968,570خطة مزايا التقاعد ـ تكاليف الخدمة الحالية والسابقة )ايضاح 18(

28,496,15331,105,758مصروفات عالقات عامة و دعاية و أعالن
-13,490,728ضريبة على توزيعات ارباح

179,432,414132,513,536مصروفات عمومية وإدارية أخرى
546,600,672435,748,637
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20- إيرادات أخرى

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

59,201,721-تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة 
4,810,1716,803,591إيرادات بيع خردة

2,148,6647,159,994إستهالك منحة القرض *
44,477,93862,000,078إيرادات متنوعة

51,436,773135,165,384
* 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.

21- مصروفات تمويلية

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

26,456,94716,306,477فوائد مدينة
5,058,2814,586,771فائدة التزامات خطة مزايا التقاعد )إيضاح 18(

3,915,0292,121,723مصروفات تمويلية اخرى
35,430,25723,014,971

22- مصروفات أخرى

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

13,815,28714,107,646إيجارات محاجر غير مستخدمة
22,744,79217,037,321مصروفات اخرى

36,560,07931,144,967

23- تسوية السعر الفعلي لضريبة الدخل

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

804,096,604)80,040,749(صافى )الخسائر( األرباح قبل ضرائب الدخل
يضاف:

70,629,25746,930,669مخصصات 
57,833,84251.003.014مخصص مزايا تقاعد العاملين

1,824,8642,265,960مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة
18,211,4699,189,122تبرعات

464,148,123448,352,886اإلهالك المحاسبي
2,668,5348.431.583أخرى

يخصم:
)439,143,879()417,663,760(اإلهالك الضريبي

)67,755,068()64.802.402(المستخدم من المخصصات
)2,118,690()3,934,998(إيرادات استثمارات

)5,254,479()15,054,125(تبرعات معتمدة
)87.798.048()256.406.428(أخرى

768.199.674)222,586,373(وعاء األرباح الخاضع للضريبة
241,228,981)50,081,934(22.5%ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي 

 24- ضرائب الدخل المؤجلة

20152014
جنيه مصريجنيه مصري

)359.259.556()324,494,661(اهالك األصول الثابتة
117,220,011125.473.411المخصصات

)233.786.145()207,274,650(صافى ضريبة الدخل المؤجلة المثبتة ) التزام(

25- الموقف الضريبي

أ) ضرائب شركات األموال
- الفترة حتى عام 2007:

تم سداد مستحقات الضرائب حسب االتفاق بالجنة الداخلية – ما تم سداده فى حدود المخصص

- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:

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

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2014.

تقوم الشركة بتقديم اإلقرارت الضريبية خالل المدة القانونية ، ولم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة .

25- الموقف الضريبي

ب) ضرائب المبيعات

- الفترة من عام 2008 حتى عام 2009: 

تم سداد مستحقات المصلحة بعد اللجنة الداخلية وبعض بنود الخالف منظورة امام القضاء.

- الفترة من عام 2010 حتى عام 2011:

تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة ولم نوافى حتى االن بنتائج الفحص .

- الفترة من 2012 حتى عام 2013:

تم فحص مستندات الشركة خالل هذة الفترة ولم نوافى حتى االن بنتائج الفحص . الشركة تقوم بتقديم االقرارات الشهرية فى المواعيد القانونية 

ج) ضرائب كسب العمل

- الفترة من بداية التأسيس حتى عام 1998:

تم سداد مستحقات المصلحة وفقا التفاق اللجنة الداخلية.

- الفترة من عام 1999 حتى عام 2013:

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

- الفترة من عام 2014 حتى عام 2015:

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 سداد مستحقات المصلحة وفقا لما تم االتفاق عليه باللجنة 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 2014:

جارى فحص هذه الفترة ولم نوافى حتى االن بنتائج الفحص
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26- االلتزامات المحتملة

أ) بلغت خطابات الضمان الصادرة بناءًا على طلب شركة السويس لألسمنت و شركاتها التابعة لها على النحو التالي: 

التزامات عرضية
جنيه مصري

2.587.568شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(
19.510.684شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(

28.839.337شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(
10.041.440شركة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(

66.505.246شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( 
127.484.275

ب) بلغت قيمة االعتمادات المستندية الصادرة لصالح شركة السويس لألسمنت )ش.م.م( من بنك المشرق مبلغ 245.140 جنية مصرى و 
بنك اتش اس بى سى – مصر بمبلغ 2.079.736 جنية مصرى و بنك قطر الوطنى األهلى بمبلغ 951.460 جنيه مصرى والبنك االهلى 

المصرى مبلغ 33.606.324 جنية مصرى

ج) في عام 2011 اقامت شركة ذا جلوب كوربوريشن ومقرها كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية دعوي قضائية ضد شركة اسمنت 
حلوان مطالبة بمستحقات سابقة في ظل عقد وكالة تصدير حصري بزعم ابرامة بين شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( وشركة 

جلوب في عام 2002. هذا العقد المزعوم يشير الي عموالت/اتعاب لصالح شركة ذا جلوب بالتناسب مع كميات االسمنت المصدرة باالضافة 
الي نسبة فوائد اسبوعية مركبة في حالة التأخر في السداد.

وتطالب شركة ذا جلوب في دعواها ضد شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( امام محكمة القاهرة بسداد حوالي 17 مليون دوالر 
امريكي باإلضافة للفوائد وفقا للعقد المزعوم منذ عام 2002. ومن الجدير بالذكر ان القضاء لم يتطرق بعد لنظر موضوع النزاع ويظل معلقا 

لحين فصل محكمة النقض مبدئيا في جهة االختصاص ، وضعا في االعتبار ان العقد المزعوم يشير الي ان القانون واجب التطبيق وجهة 
اختصاص نظر النزاعات هي كاليفورنيا ، الواليات المتحدة االمريكية.

ومؤخرا، شرعت شركة تحيا مصر لالستثمار )المعروفة سابقا بذا جلوب( بإقامة دعوي قضائية في كاليفورنيا – الواليات المتحدة االمريكية 
ضد شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( وشركة السويس لإلسمنت )شركة مساهمة مصرية( وشركة إيتال شيمنتى )الشركة 

القابضة لشركة سيمون فرنسية( - المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( ، وحتي تاريخه لم يتم مثول اي من 
المدعي عليهم امام المحكمة.

27- القيمة العادلة لألدوات المالية

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

والغير متداول من القروض متوسطة األجل ، دائنو توزيعات ، 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

يتمثل خطر العمالت األجنبية في التغيرات في سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعمالت األجنبية وكذلك تقييم 
األصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية , وقد بلغ حجم األصول بالعمالت األجنبية مبلغ  624,941,285 جنية مصري  في حين ، بلغ حجم 

االلتزامات بالعمالت األجنبية مبلغ  340,781,018 جنية مصري.

29- المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة عن الفترة من 1 يناير 2015 الى 31 ديسمبر 2015 في المعامالت بين شركة السويس لألسمنت 
)شركة مساهمة مصرية( والشركات التابعة لها حيث تم االستبعاد الكامل بالقوائم المالية المجمعة لألرصدة الناتجة عن المعامالت المتبادلة 

بين شركات المجموعة وكذا معامالت المجموعة بما في ذلك المبيعات والمصروفات وتوزيعات األرباح ، كذلك تم االستبعاد الكامل لألرباح 
أو الخسائر الناتجة من معامالت المجموعة والتي يعترف بها ضمن قيمة األصول مثل المخزون واألصول الثابتة.

 كما تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت بين شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( وبعض المساهمين 
بشركات المجموعة.

أ- مبيعات اسمنت وكلينكر ومواد تعبئة وخدمات نقل اسمنت غير متضمنة ضريبة المبيعات بين مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى 31 

ديسمبر 2015 على النحو التالي:

مشتريات / تكلفة خدماتمبيعات /ايراد خدمات
جنيه مصريجنيه مصري

17,716,573187,244,142شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
49,998,41694,774,659شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(

305,768,14918,513,839شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
90,303,510-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

51,528,852-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(
126,554,398359,534شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

79,325,271136,638,271شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(
579,362,807579,362,807

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

ديسمبر 2015 النحو التالي:

تكلفة معونة فنيةإيراد معونة فنية
جنيه مصريجنيه مصري

-93,868,966شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
27,265,250-شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(

61,181,425-شركة اسمنت حلوان )ش . م . م(
5,422,291-شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

93,868,96693,868,966
ج- أتعاب األداره المقدمة من شركة السويس لألسمنت (شركة مساهمة مصرية) الى مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 

2015 على النحو التالي:

تكلفة استشاراتإيراداستشارات
جنيه مصريجنيه مصري

-9,566,062شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
5,125,599-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

3,469,884-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(
300,000-شركة إيطالجين مصر للطاقة )ش . م . م(

400,000-شركة إيطالجين خليج الزيت للطاقة )ش. م . م(
270,579-شركة إنتربالك ايجيبت للتصدير)ش. م . م(

9,566,0629,566,062
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د- القروض وفوائدها في تعامالت مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي:

الفوائد المدينة )الدائنة(المقترضالمقرض
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

)4,147,875(-33,000,000شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(
15,000,0001,914,000-الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

18,000,0002,233,875-الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )ش.م.م(
33,000,00033,000,000-

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

بلغت قيمة الخدمات المقدمة من شركة إيتال شيمنتى الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية( – المساهم الرئيسى لشركة السويس لألسمنت 
)شركة مساهمة مصرية( عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الف جنيه مصري
8,186شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

1,034شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
1,342شركة اسمنت حلوان ) ش.م.م(

1,882شركة السويس لالكياس )ش.م.م(
12,444

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

بلغت قيمة أتعاب المساعدة الفنية المقدمة من شركة سيمون فرنسيه )مساهم رئيسي( عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 تمثل نسبة من 
أجمالي إيرادات المجموعة عن مبيعات المنتجات األسمنتية بعد استبعاد المعامالت المتبادلة وفقا للبيان التالى:

الف جنيه مصري%
120,939شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

16,379شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
347,645شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

74,963
بلغــت قيمــة أتعــاب الخبــراء المقدمــه مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الفتــرة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2015 وفقــا للبيــان 

لتالى: ا

الف جنيه مصري
24,446شركة السويس لالسمنت )ش.م.م(

7,297شركة بورتالند طرة المصرية )ش.م.م(
507شركة اسمنت حلوان )ش. م.م(

32,250

30- أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب وتسوية بعض أرقام المقارنة لعام 2014 وذلك على النحو التالي:-

2014إعادة التبويب والتسويات2014
بعد التعديلمدين / )دائن(قبل التعديلالبنود المعاد تبويبها

جنيه مصرىجنيه مصرى
567,320,241)39,599,326(606,919,567مشروعات تحت التنفيذ

255,255447,436,527 447,181,272مصروفات مدفوعة مقدمآ و أرصدة مدينة أخرى
33,504,289873,185,944 906,690,233الموردون

387,426704,054,047 704,441,473مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2,978,28929,646,227 32,624,516مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

2,486,170272.065.424 274.551.594ضرائب دخل مستحقه
2,861,493676,203,293 679,064,786حقوق األقلية

32,878,242)387,426(32,490,816التزامات خطة مزايا التقاعد
4,671,4643.078.636.386 3.083.307.850أرباح مرحله

499,747,685)7,157,634(492,590,051أرباح العام
-
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