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  السويس لألسمنتالسويس لألسمنت  لمجموعةلمجموعةتقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة 

  51125112  ديسمبرديسمبر  1133الفترة المنتهية في الفترة المنتهية في   عن نتائجعن نتائج

 

للسمادة    5112 ديسممرر  11نتائج الفترة المنتهية في  عنيتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم تقريره 

السادة المساهمين على ما حققته المجموعة من  ليهنئالشركة والمجلس ينتهز هذه المناسرة  مساهمي

تممر بهما المرالد     التيبالرغم من األحداث  الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق هذانتائج خالل 

 -: فيما يلىوالذى نستعرضه , خالل هذا العام 

  بيانات عن الشركةبيانات عن الشركة : :  

oo   3131شمركة مسماهمة ميمرية خاضمعة ألحقمام  مانوث ارسمتممار ر مم         شمركة مسماهمة ميمرية خاضمعة ألحقمام  مانوث ارسمتممار ر مم         , , السويس لألسمنتالسويس لألسمنتتأسست شركة تأسست شركة  

، ويرلمغ رأس الممال   ، ويرلمغ رأس الممال   مليموث ننيمه   مليموث ننيمه     10111011ه ه يرلغ رأس الممال الممرخب بم   يرلغ رأس الممال الممرخب بم   . . ورئحته التنفيذيةورئحته التنفيذية  17931793لسنة لسنة 

تقموم الشمركة بتنتماال ارسممنت بم تلم       تقموم الشمركة بتنتماال ارسممنت بم تلم       . . ننيمة ميمر     ننيمة ميمر       717,585,212717,585,212الميدر والمدفوع بالقامل  الميدر والمدفوع بالقامل  

وإنتاال مواد الرناء األخرى وإنتاال مواد الرناء األخرى     ن المنتجات المتفرعة من صناعة ارسمنت والمرترطة بهان المنتجات المتفرعة من صناعة ارسمنت والمرترطة بهامم  ههانواعة وغيرانواعة وغير

  ..ومستلزمات التشييد وارتجار فيها ومستلزمات التشييد وارتجار فيها 

oo   17991799//11//00بتاريخ بتاريخ   --محافظة القاهرة محافظة القاهرة   --  181113181113تم القيد بالسجل التجار  تحت ر م تم القيد بالسجل التجار  تحت ر م..  

oo   11772772//55//88ننية ، وتم القيد بالرورصة الميرية بتاريخ ننية ، وتم القيد بالرورصة الميرية بتاريخ   22القيمة ارسمية للسهم القيمة ارسمية للسهم..  

  

   عالقات المستثمرين عالقات المستثمرين::  

 ..المدير الماليالمدير المالي  --محمد إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم / / مسئول عال ات المستممرين السيد المحاسب مسئول عال ات المستممرين السيد المحاسب 

 

  مراقب حسابات الشركةمراقب حسابات الشركة::  

. . سس( ( 9191))نريل أكرم اسطنرولي ر مم القيمد بالهيئمة    نريل أكرم اسطنرولي ر مم القيمد بالهيئمة      --( (     EE  &&  YY))  مقتب المتضامنوث للمحاسرة والمرانعة مقتب المتضامنوث للمحاسرة والمرانعة 

و د تم تعيين مرا ب الحسابات و د تم تعيين مرا ب الحسابات ( ( 10981098))م م ..مم..سس( ( 3535))و عماد حافظ راغب ر م القيد بالهيئة و عماد حافظ راغب ر م القيد بالهيئة ( ( 27392739. ). )مم. . مم

  ..22001155//33//3311بتاريخ بتاريخ 
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 نبذة عن هيكل رأس مال الشركةنبذة عن هيكل رأس مال الشركة : 

oo   51151122//1122//3311فأكمر من المساهمين في فأكمر من المساهمين في % % 22حملة حملة  

 %النسبة   األسهمعدد  البيان 

MENAF SAS 0337373,74 50.42% 
CIMENTS FRANCAIS 5530,23202 65.70% 

CIMENTS DU MAROC CIMAR 5635643233 66.00% 
 %3.26 6037253603 عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد

GAZELLE 673,053346 3.06% 

TERCIM S A S 236443444 2.44% 

 

  أخر تشكيل لمجلس اإلدارةأخر تشكيل لمجلس اإلدارة::  

 االسم الوظيفة (إن وجد)صفة التمثيل  الصفة

 عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس اإلدارة سيمون فرنسية غير تنفيذي

 أجوستينو نوزولو عضو مجلس إدارة سيمون فرنسية غير تنفيذي

 برونو كارية العضو المنتدب أسمنت المغرب تنفيذي

 شعيبيمحمد  عضو مجلس إدارة أسمنت المغرب غير تنفيذي

 أندريا دنتوني عضو مجلس إدارة شركة ترسيم غير تنفيذي

 راريويجيوفاني ف عضو مجلس إدارة شركة ميناف غير تنفيذي

 على إحسان كياجول عضو مجلس إدارة شركة ميناف تنفيذي

 رائد إبراهيم سليمان المديهيم عضو مجلس إدارة تحالف المديهم غير تنفيذي

 خان افتخارمحمد  عضو مجلس إدارة عبد الرحمن الراشد وأوالدهشركة راشد  غير تنفيذي

 عالء محمد أحمد عضو مجلس إدارة المال العام غير تنفيذي

 عبد الحكيم قاسم كليب عضو مجلس إدارة المال العام غير تنفيذي

 دينا خياط عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

 اهلل منير نعمة عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

  

  اجتماعات مجلس اإلدارةاجتماعات مجلس اإلدارة::  

  ..51125112انتماعات مجلس إدارة خالل عام انتماعات مجلس إدارة خالل عام ( ( 55))تم عقد عدد تم عقد عدد 

  

  أخر تشكيل للجنة المراجعةأخر تشكيل للجنة المراجعة::  

 جهة التمثيل الصفة االسم
 

 عمر عبد العزيز مهنا/السيد

 

  رئيس -رئيس مجلس إدارة الشركة 

 

  سيةنسيمون فر

 

 منير سليمان نعمة اللة/السيد

 

 عضو –عضو مجلس اإلدارة 
 مستقل

 

 دينا خياط/ ةالسيد

 

 عضو –عضو مجلس اإلدارة 

 

 مستقل
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  بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لهابيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها : :  

oo   فحص القوائم المالية للشركة ، فى ضوء السياسات المحاسبية المتبعة ، ودراسة تقرير مراقب فحص القوائم المالية للشركة ، فى ضوء السياسات المحاسبية المتبعة ، ودراسة تقرير مراقب

  ..الحسابات عليها قبل عرضها على مجلس اإلدارة الحسابات عليها قبل عرضها على مجلس اإلدارة 

oo  التقارير اإلدارية الدورية التي تقدم للمستويات اإلدارية المختلفة، وفحص التقارير اإلدارية الدورية التي تقدم للمستويات اإلدارية المختلفة، وفحص   فحص ومراجعةفحص ومراجعة

  ..نظم وأساليب إعدادها، وتوقيت عرضهانظم وأساليب إعدادها، وتوقيت عرضها

oo   ، فحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمول بها حاليا ، وأدواتها ، وإجراءاتها ، فحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمول بها حاليا ، وأدواتها ، وإجراءاتها

  . . وخططها ، ونتائجهاوخططها ، ونتائجها

oo  اعد الرقابة على أصول الشركة ، اعد الرقابة على أصول الشركة ، فحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، وأساليب وقوفحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، وأساليب وقو

  ..والتأكد من االلتزام بتطبيقها ، ودراسة وتقييم اإلجراءات اإلدارية المتبعة فى هذا الشأن والتأكد من االلتزام بتطبيقها ، ودراسة وتقييم اإلجراءات اإلدارية المتبعة فى هذا الشأن 

    

  أعمال اللجنة خالل العامأعمال اللجنة خالل العام::  

o  وتم عرض كافة تقمارير اللجنمة علمى    ، وتم عرض كافة تقمارير اللجنمة علمى      51125112انتماعات خالل عام انتماعات خالل عام ( ( 33))انتمعت لجنة المرانعة عدد انتمعت لجنة المرانعة عدد ،

 ..مجلس اإلدارة ولم تتضمن هذه التقارير أ  مالحظات نوهريةمجلس اإلدارة ولم تتضمن هذه التقارير أ  مالحظات نوهرية
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 المصري سمنتاألسوق  -1

فمي شمهر ممارس    فمي شمهر ممارس      عقمد عقمد   المذ  المذ  مؤتمر شرم الشيخ المدولي  مؤتمر شرم الشيخ المدولي  لل  ا كريراا كريرانجاحنجاح، حيث شهد ، حيث شهد   فى ميرفى ميركاث عاما حافال كاث عاما حافال   51125112

   نماة السمويس فمي شمهر     نماة السمويس فمي شمهر      عة عة توسم توسم افتتاح افتتاح   كما شهدكما شهد، ،   العالمالعالم  نحاءنحاءأأمن نميع من نميع   الرارزينالرارزينقادة قادة الال  نمع لفيفا من نمع لفيفا من والذ  والذ  

  ةةإيجابيإيجابي   وة دفع وة دفعخلق خلق كما كما ، ،   عالمياعالميامير مير   ليورةليورةتغيير إيجابي تغيير إيجابي إحداث إحداث في في   الحدثاثالحدثاث  اثاثهذهذ  ساهمساهم د  د وو. . أغسطس أغسطس 

وعلى الرغم ممن همذا   وعلى الرغم ممن همذا   . .   ٪٪  3.13.1  بمعدلبمعدل  51125112من عام من عام   ني  األولني  األوللللل  المتو عالمتو ع  على نمو الناتج المحليعلى نمو الناتج المحلي  انعقستانعقست

، مما أدى ، مما أدى الربع الرابع الربع الرابع نهاية نهاية نسريا حتى نسريا حتى   متواضعامتواضعاظل استهالك مير المحلي من ارسمنت ظل استهالك مير المحلي من ارسمنت فقد فقد ، ،   القريرالقريرالنمو النمو 

    ..    51135113  الماضيالماضيعن العام عن العام ٪ ٪ 3.83.8  بنمو ر يزيد عنبنمو ر يزيد عن  مليوث طنمليوث طن  21.821.8إلى انتهاء العام باستهالك  دره  إلى انتهاء العام باستهالك  دره  

 

 

أعمممال مدينممة  أعمممال مدينممة  تنفيممذ تنفيممذ  نمماة السممويس و  نمماة السممويس و مشممروع مشممروع اريع الرنيممة التحتيممة ممممل الطممرر والقرممار  و   اريع الرنيممة التحتيممة ممممل الطممرر والقرممار  و    ممد سمماهم تنفيممذ مشمم    ممد سمماهم تنفيممذ مشمم     وو

الو ت الذى تأثر الو ت الذى تأثر ، في ، في فى إحداث هذا النمو فى إحداث هذا النمو ( ( توشقىتوشقى))في صعيد مير في صعيد مير   الحادثالحادث  السقنىالسقنىتطوير تطوير الالارسماعيلية وارسماعيلية و

  ..ا بزيادة الضوابط اإلدارية واليعوبات ار تيادية ا بزيادة الضوابط اإلدارية واليعوبات ار تيادية سلرسلر طاع الرناء  طاع الرناء   فيهفيه

 

نقب الطا ة نقب الطا ة   منمن  ساده القمير من المعاناهساده القمير من المعاناهالذ  الذ      51135113عام عام   عنعنبشدة بشدة   51125112عام عام فقد اختل  فقد اختل  وعلى صعيد اإلنتاال ، وعلى صعيد اإلنتاال ، 

صممناعة األسمممنت علممى ونممه صممناعة األسمممنت علممى ونممه علممى علممى الطا ممة بشممقل عممام ، والطا ممة بشممقل عممام ، و  اسممتهالكاسممتهالك  كميفممةكميفممة  بالسمملب علممى اليممناعاتبالسمملب علممى اليممناعات  مممما أثممرمممما أثممر

  زيمادة فمى واردات القلنقمر   زيمادة فمى واردات القلنقمر   ممع  ممع  ( ( ٪ ٪   7.97.9--) ) نسمرة  نسمرة  بب  فمى إنتماال األسممنت   فمى إنتماال األسممنت     و د تسرب ذلم  إلمى نقمب   و د تسرب ذلم  إلمى نقمب   ال يوص ال يوص 

كاث من شمأنها  كاث من شمأنها   وية  وية   من إنراءات وتدابيرمن إنراءات وتدابيرالحقومة الميرية الحقومة الميرية لتعويض هذا النقب ، إر أنه ونتيجة لما ات ذته لتعويض هذا النقب ، إر أنه ونتيجة لما ات ذته 

، باإلضمافة إلمى تحويمل بعمض ميمانع      ، باإلضمافة إلمى تحويمل بعمض ميمانع        51125112خمالل عمام   خمالل عمام   الو مود المقيمل   الو مود المقيمل   وو  الغماز  الغماز    الملحوظ فى تموفير الملحوظ فى تموفير ن ن حسحسالتالت

  تشمغيل تشمغيل الالمعمدرت  معمدرت  زيمادة  زيمادة  إلمى  إلمى  وو٪ ، ٪ ، 55.355.3بنسمرة  بنسمرة    في اإلنتماال في اإلنتماال   ويةويةزيادة  زيادة  ،مما أدى إلى ،مما أدى إلى الفحم الفحم   ست دامست دامارسمنت رارسمنت ر

  ..  من العاممن العاماألخير األخير   ربعربعخالل الخالل ال٪ ٪   9898  على مدار العام ، و د بلغتعلى مدار العام ، و د بلغت% % 9191لما يعادل لما يعادل 
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 النمو حتى يومنا هذا

 5112عام  خاللالشركة وأداء  السوق المصري و نشاط ظروف

 



 

 2 

 
 

المواردات  المواردات  تمدفق بعمض   تمدفق بعمض   باإلضمافة إلمى   باإلضمافة إلمى       فمي حجمم اإلنتماال   فمي حجمم اإلنتماال     القويمة  القويمة  زيمادة  زيمادة  ، ممع ال ، ممع ال   الطلمب الطلمب فمي  فمي    للنممو المحمدود  للنممو المحمدود  و د كماث  و د كماث  

    1.21.2--حموالي  حموالي  ))ارن فماض الحماد فمي اليمادرات     ارن فماض الحماد فمي اليمادرات     ممع  ممع  الني  األول ممن العمام   الني  األول ممن العمام     خاللخالل( ( مليوث طنمليوث طن  22..22حوالي حوالي ))

حمدوث  حمدوث  لسور المحلية تسمررت فمي   لسور المحلية تسمررت فمي   بابامن األسمنت من األسمنت حجم المعروض حجم المعروض فى فى زيادة زيادة   ههنتج عننتج عن، أثرا كريرا ، أثرا كريرا ( ( مليوث طنمليوث طن

  ..  ((  %%  2222--))بحوالى بحوالى حاد ألسعار األسمنت خالل التسعة أشهر األولى حاد ألسعار األسمنت خالل التسعة أشهر األولى ان فاض ان فاض 

 

  وكهربماء وكهربماء     و مود و مود ))الطا مة  الطا مة    لفمة لفمة تقتقفمى  فمى  زيادة زيادة الضغط المستمر الناتج عن الالضغط المستمر الناتج عن المع مع ارن فاض الحاد فى األسعار ارن فاض الحاد فى األسعار   و د تزامنو د تزامن

العوامممل علممى العوامممل علممى   تلمم تلمم أثممرت أثممرت و ممد و ممد . . التضمم م المحلممي التضمم م المحلممي بفعممل بفعممل   ، مممدفوعين ، مممدفوعين وال ممدمات وال ممدمات   العمالممةالعمالممةوفممى تقلفممة وفممى تقلفممة %( %( 5151++

إلى الفحمم ،  إلى الفحمم ،  ت دم لديها ت دم لديها المسالمساستمناء ميانع ارسمنت التي حولت مزيج الو ود استمناء ميانع ارسمنت التي حولت مزيج الو ود بببشقل عام ، بشقل عام ،   األسمنتاألسمنت  صناعةصناعة

  ..بتل  الميانع  بتل  الميانع    الطا ةالطا ة  تقلفةتقلفةان فاض ان فاض إلى إلى   أدىأدىمما مما 

 نشاطات الشركة وأدائها -2

            ::  51125112  ديسمبرديسمبر  --الفترة من يناير الفترة من يناير خالل خالل األسمنت األسمنت   مبيعاتمبيعات

  

  ((طن طن   باأللفباأللفالكمية الكمية ) )                                                                                                                                                                             

  البيانالبيان
  األجمالىاألجمالى  مبيعات أسمنت التصديرمبيعات أسمنت التصدير  مبيعات األسمنت المحلىمبيعات األسمنت المحلى

51125112  51125112  51125112  51125112  51125112  51125112  

 1.313 1.988 - 52 36212 367.3 شركة السويس لألسمنت

 1.051 1.387 - - 16.51 162.1 شركة أسمنت طره

 1.175 5.821 171 25 56115 56711 (رماد  ) شركة أسمنت حلواث 

 8.110 8.158 171 99 .7615 6121. أنمالي مريعات األسمنت الرماد 

 501 197 137 05 115 117 (أبيض ) شركة أسمنت حلواث 
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    ::إنتاج المجموعة وتطوره إنتاج المجموعة وتطوره   

  5112 عممام خممالل مليمموث طممن    23.12 كميممة ميممر فممي الرممماد األسمممنت  إنتمماال إنممماليلممغ ب

ال تطممور إنتمما التمماليويوضمما الجممدول   5113 نفممس الفتممرة مممن عمماممليمموث طممن خممالل 25.18مقابممل

 مقارنًا بما تحقق 5112 ديسمرر 11 فيالفترة المنتهية   مجموعة السويس لألسمنت خاللباألسمنت 

 . 5113عام نفس الفترة من  خالل

  

            ::  51125112عام عام   ننمم  ديسمبرديسمبرالفترة من يناير حتى الفترة من يناير حتى خالل خالل   والكلينكروالكلينكر  األسمنتاألسمنت  أنتاجأنتاج

  ((طن طن   باأللفباأللفالكمية الكمية ) )                                                                                                                                                                               

  الرياثالرياث
  أنتاال كلينقرأنتاال كلينقر  رماد رماد أنتاال أسمنت أنتاال أسمنت 

51125112  51135113  51125112  51135113  

 5.118 1.132 1.309 1.995  شركة السويس لألسمنتشركة السويس لألسمنت

 791 1.101 1.053 1.383  شركة أسمنت طرهشركة أسمنت طره

 5.919 5.208 1.115 5.858  ((رماد  رماد  ) ) شركة أسمنت حلواث شركة أسمنت حلواث 

 .2611 .617. 8.171 8.183  أنمالي أنتاال المجموعة من األسمنت الرماد أنمالي أنتاال المجموعة من األسمنت الرماد 

 501 519 501 198  ((أبيض أبيض ) ) شركة أسمنت حلواث شركة أسمنت حلواث 

 

و يرنع ذل   5112عام  همليوث نني 01خسارة  إلى 5113عام  همليوث نني 211ان فض صافى الربا المجمع من 

 :إلى األساس في

 التىي الناتجة عن زيادة المعروض من األسمنت فىى السىو، ، و  البيع  أسعار فيالسلبية لالنخفاض الحاد  اآلثار 

 . شركات مجموعة السويس لألسمنت علىبشكل مختلف  أثرت

o فقد  ،  تحويل مصنعيها بالقطامية والسويس الستخدام الفحم منشركة السويس لألسمنت  نظرا النتهاء

أن تعىوض جزئيىا    –باإلضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بمصىانعها   -نتيجة لذلك  استطاعت الشركة

 .على نتائج أعمالها  األسعاراآلثار السلبية الناجمة عن انخفاض 

o عاما صعبا للغاية ، حيث بورتالند طره من شركة أسمنت حلوان ، وشركة أسمنت  واجهت كال بينما

مقارنىة  ( الغىاز الطبيعىي والمىازوت   )التكىاليف   ةمن اآلثار السلبية الستخدام أنواع الوقود مرتفعى  اعانت

 اعلىىى الىىرنم مىىن أن كلتىىا الشىىركتين حققتىى    ،  األمىىر الىىذر اثىىر بشىىكل كبيىىر علىىى نتائجهمىىا    ،بىىالفحم 

 .  مستويات معقولة من الكفاءة التشغيلية
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 شركة اسمنت بورتالند طره واجهت تحديين رئيسيين: 

o إلىىى إضىىراع العىىاملين فىىي  أدى 5102خىىالل شىىهرر أبريىىل ومىىايو بلىىذ وروتىى   وضىىع عمىىالي متىىوتر

مما أدى الى خسىائر كبيىرة فىي االنتىال والمبيعىات كىان لهمىا بىالذ          ، يوما 01الشركة عن العمل لمدة 

 . 5102األثرعلى نتائج عام  

oo  محىاجر  مىن   -األساسىية فىى صىناعة األسىمنت       -على نشاط استخرال المادة الخىام   ضةالقيود المفرو

مما تسبب فى إحداث تغيير فىى نوعيىة الخامىات المسىتخدمة ونقىص      لإلنتال  ةالالزمو الحجر الجيرر

فى الكميات المستخرجة ، األمر الذى  أدى إلى حصرعملية اإلنتال فى تشغيل خط انتاجى واحد ممىا  

  .خسائر إضافية في االنتال ادى الى 

 

   يتطلىىب  والىىذرحصىىلت اسىىمنت طىىره علىىى الرخصىىة البيميىىة السىىتخدام الفحىىم والمخلفىىات       ، فىىي الوقىىت واتىى

الخطىة   هذه لياتاعوسيظل إطال، ف .من اجل استعادة ربحية الشركة  مليون جني 021 تقدر بمبلذاستثمارات 

دما شركة اسمنت حلوان قى  بينما تمضى ، تحديات الراهنةاالستثمارية متوقفا على نجاح الشركة في مواجهة ال

 581بحىوالي  تقىدر  الحصىول علىى الرخصىة البيميىة السىتخدام الفحىم والىذر يتطلىب اسىتثمارات           فى إجراءات

 . مليون جني

 

  وهي شىركة أمريكيىة مقرهىا واليىة      -"  شركة جلوع"و من الجدير بالذكر ان  تم رفع دعوى قضائية من قبل

مليىون دوالر ، باإلضىافة    01ضد شركة اسمنت حلوان تطالب الشركة بتسديد متأخرات بحوالي  - كاليفورنيا

إال أن هىذه الىدعوى لىم تنظىر     .  5115إلى الفوائد ، مستندة إلى وجود عقد مزعوم موقع مع الشركة منذ عىام  

لجهىة القضىائية   ا)ختصىا   حتى االن ، وستظل معلقة في انتظىار قىرار مىن محكمىة الىنقن بشىأن أولويىة اال       

 ( .لفصلالمختصة با

 

  لىيعكس التطبيىق المتبىع حاليىا     مليون جنيى    01بتكوين مخصص بمبلذ  المجموعةباإلضافة إلى ما سبق قامت

  . بخصو  منح العاملين مكافأة نهاية الخدمة طبقا لألقدمية لتتماشى مع معايير المحاسبة المصرية والدولية

  121، فقد انخفن صافى أرصدة النقدية بالشركة بواقع  المجموعةن أنشطة م الناتجةوبالرنم من اإليرادات 

بفعىل األربىىاح النقديىة الموزعىىة خىالل العىىام ،    (  مليىون جنيىى  005مليىىون جنيى  إلىىى   0000مىن  )مليىون جنيىى   

 (.مليون جني  000)رأس المال العامل وعلى النفقات الرأسمالية  متطلباتعلى  المجموعةوكنتيجة إلنفا، 
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  51125112//1515//1133  فيفيالسويس لألسمنت السويس لألسمنت   لمجموعةلمجموعة  الماليالماليالمركز المركز 

    51125112  ديسمبرديسمبرالفترة من يناير حتى الفترة من يناير حتى عن عن ونتائج األعمال ونتائج األعمال 

  
  

1- المؤشرات المالية

% نسبه التغير التغير 2014 2015 قائمة الدخل

-8% (510) 6,152 5,642 المبيعات

-61% (663) 1,086 423 مجمل الربح

-58% -10% 18% 7% % مجمل الربح / المبيعات

-110% (884) 804 (80) صافى )الخسائر( / الربح  قبل الضرائب

-112% (560) 500 (60) صافى )الخسائر( / الربح بعد الضرائب

قائمة المركز المالى

-2% (130) 7,238 7,108 األصول طويلة األجل

-16% (573) 3,488 2,915 األصول المتداولة

-4% (107) 2,402 2,296 الخصوم المتداولة

-43% (467) 1,086 619 رأس المال العامل

-8% (640) 7,861 7,222 حقوق الملكية

9% 43 462 506 الخصوم طويلة األجل

قائمة حقوق الملكية

0% 0 909 909 رأس المال المصدر و المدفوع

0% 2 2,668 2,670 األحتياطيات

40% 12 30 41 مجمع فروق ترجمه اسعار الصرف

-5% (35) 676 641 حقوق االقليه

-112% (560) 500 (60) صافى )خسائر( / ارباح  العام 

-2% (59) 3,079 3,020 األرباح المرحلة

-17% (619) 3,578 2,960 صافى األرباح المرحلة

المبالغ بالمليون جنية مصرى
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  ::  االحيتاطياتاالحيتاطيات: : --  55

   مليىىون جنيىى    5011708مبلىىذ   5102ديسىىمبر  00فىىي  االحيتاطيىىاتبلىىذ إجمىىالي قيمىىة

                             -: كالتاليموزعة  مصرر

 (مليون جني )

  انونيإحتياطى            454,60

 إحتياطى خاص          2199,80

      رأسماليإحتياطى             46 ,14

 أرباح غير محققة من إستممارات متاحة للريع إحتياطى               1635

  ::المخصصات المخصصات : :   --33

 عرارة مير ـوث ننيـه ملي   921.1 – 5112 ديسمرر 11 فيبلغ إنمالي أرصدة الم ييات 

   عن

  مليوث ننيه مليوث ننيه

 .ضريريةم يب مطالرات  507.1 

 .موا عم يب تأهيل  30.1 

 . ضائيةم يب منازعات  15.3 

 .التدريبم يب صندور دعم  89.1 

 .طرهاسمنت  –مطالرات شركة ناز مير  م يب 21.1 

 .م يب مطالرات آخر   1.3 

 اإلنمالي  2.762

 -: م ييات م يومة من األصول المقابلة لها مراشرة : يضاف   

 م يب ان فاض الم زوث 108.0 

 م يب ديوث مشقوك في تحييلها 72.1 

 اإلنمالي  .5.36

 الم ييات يأنمال  72161

   

 

  العزيز مهناالعزيز مهنا  عمر عبدعمر عبد

  

             رئيس مجلس االدارةرئيس مجلس االدارة

  


