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لعام لعام اامع مع   مقارنةمقارنة  للسادة مساهمي الشركة للسادة مساهمي الشركة     51125112عام عام يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم تقريره عن يتشرف مجلس إدارة الشركة بتقديم تقريره عن   

- - ::  الذى نستعرضه فيما يلىالذى نستعرضه فيما يلى    51125112السابق السابق 

  

  بيانات عن الشركةبيانات عن الشركة : :  

oo   2424شرركة مسراهمة ميررية عاضرعة م قرام  رانوث ارسرتممار ر رم         شرركة مسراهمة ميررية عاضرعة م قرام  رانوث ارسرتممار ر رم         , , تأسست شركة السويس لألسمنت تأسست شركة السويس لألسمنت    

مليروث ننيرة و ويبلرغ رأس المرال     مليروث ننيرة و ويبلرغ رأس المرال       40114011يبلغ رأس المال المررع  برة   يبلغ رأس المال المررع  برة   . . ورئحتة التنفيذية  ورئحتة التنفيذية    17921792لسنة لسنة 

تقرروم الشرركة بانتررام ارسررمنت بم تلرر   تقرروم الشرركة بانتررام ارسررمنت بم تلرر   . . ننيرة ميرررى   ننيرة ميرررى     717.585.242717.585.242امرر   امرر   الميردر والمرردفوا بالق الميردر والمرردفوا بالق 

انواعة وغيرة من المنتجات المتفرعة من صناعة ارسمنت والمرتبطة بهرا وانترام مرواد البنراخ ارعررى      انواعة وغيرة من المنتجات المتفرعة من صناعة ارسمنت والمرتبطة بهرا وانترام مرواد البنراخ ارعررى      

  ..ومستلزمات التشييد وارتجار فيها ومستلزمات التشييد وارتجار فيها 

oo   17991799//44//00بتاريخ بتاريخ   --محافظة القاهرة محافظة القاهرة   --  181142181142تم القيد بالسج  التجارى تحت ر م تم القيد بالسج  التجارى تحت ر م..  

oo   17721772//55//88ننية و وتم القيد بالبورصة الميرية بتاريخ ننية و وتم القيد بالبورصة الميرية بتاريخ   22القيمة ارسمية للسهم القيمة ارسمية للسهم..  

  

   عالقات المستثمرين عالقات المستثمرين::  

 ..المدير المالىالمدير المالى  --محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم / / مسئول عال ات المستممرين السيد المحاسب مسئول عال ات المستممرين السيد المحاسب 

 

  مراقب حسابات الشركةمراقب حسابات الشركة::  

. . مم. . سس( ( 9191))نبي  أكرم اسطنبولى ر م القيد بالهيئة نبي  أكرم اسطنبولى ر م القيد بالهيئة   --( (     EE  &&  YY))  مقتب المتضامنوث للمحاسبة والمرانعة مقتب المتضامنوث للمحاسبة والمرانعة 

و رد ترم تعيرين مرا رب الحسرابات      و رد ترم تعيرين مرا رب الحسرابات      ( ( 40984098))م م ..مم..سس( ( 2525))و عماد  افظ راغب ر رم القيرد بالهيئرة    و عماد  افظ راغب ر رم القيرد بالهيئرة    ( ( 27292729. ). )مم

  ..22001155//44//3311بتاريخ بتاريخ 

  

  

  تقرير مجلس اإلدارة لشركة السويس لألسمنتتقرير مجلس اإلدارة لشركة السويس لألسمنت

  51025102عام عام األعمال المستقلة عن األعمال المستقلة عن عن نتائج عن نتائج 
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 نبذة عن هيكل رأس مال الشركةنبذة عن هيكل رأس مال الشركة : 

oo   22001155//1122//3311فأكمر من المساهمين في فأكمر من المساهمين في % % 22 ملة  ملة  

 %النسبة  عدد االسهم  البيان 

MENAF SAS 0337373.74 50342% 

CIMENTS FRANCAIS 5530.23202 65370% 
CIMENTS DU MAROC CIMAR 5635643233 66300% 

 %3326 6037253603 عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد

GAZELLE 673.053346 3306% 
TERCIM S A S 236443444 2344% 

 

  

  اجتماعات مجلس االدارةاجتماعات مجلس االدارة::  

  ..22001155انتماعات مجلس إدارة عالل عام انتماعات مجلس إدارة عالل عام ( ( 55))عقد عدد عقد عدد تم تم 

  

  اخر تشكيل للجنة المراجعةاخر تشكيل للجنة المراجعة::  

 جهة التمثيل الصفة االسم
 

 العزيز مهنا اعبدعمر /السيد

 

  رئيس -رئيس مجلس إدارة الشركة 

 

  سيةنسيمون فر

 

 اهللمنير سليمان نعمة /السيد

 

 عضو –عضو مجلس اإلدارة 
 مستقل

 

 دينا خياط/ ةالسيد

 

 عضو –عضو مجلس اإلدارة 
 مستقل

  

    

  أخر تشكيل لمجلس اإلدارة

الصفة تمثيل )إن وجد( صفة ال وظيفه ال االسم

غير تنفيذي سيمون فرنسية رئيس مجلس اإلدارة عمر عبد العزيز مهنا

غير تنفيذي سيمون فرنسية عضو مجلس إدارة أجوستينو نوزولو

تنفيذي أسمنت المغرب العضو المنتدب برونو كارية

غير تنفيذي أسمنت المغرب عضو مجلس إدارة محمد شعيبي

غير تنفيذي شركة ترسيم عضو مجلس إدارة أندريا دنتوني

غير تنفيذي شركة ميناف عضو مجلس إدارة جيوفاني فراريو

تنفيذي شركة ميناف عضو مجلس إدارة على احسان كياجول

غير تنفيذي تحالف المديهم عضو مجلس إدارة رائد إبراهيم سليمان المديهيم

غير تنفيذي شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده عضو مجلس إدارة محمد إفتخار خان

غير تنفيذي المال العام عضو مجلس إدارة عالء محمد أحمد

غير تنفيذي المال العام عضو مجلس إدارة عبد الحكيم قاسم كليب

غير تنفيذي مستقل عضو مجلس إدارة دينا خياط

غير تنفيذي مستقل عضو مجلس إدارة منير نعمة اهلل

*  تنتهى مدة مجلس االدارة الحالى فى مارس 2017
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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   تقدم للمستويات اإلدارية المختلفة، وفحص نظم تقدم للمستويات اإلدارية المختلفة، وفحص نظم فحص ومراجعة التقارير اإلدارية الدورية التي فحص ومراجعة التقارير اإلدارية الدورية التي

  ..وأساليب إعدادها، وتوقيت عرضهاوأساليب 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   ، فحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، وأساليب وقواعد الرقابة على أصول الشركة ، فحص إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، وأساليب وقواعد الرقابة على أصول الشركة

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

    

  أعمال اللجنة خالل العامأعمال اللجنة خالل العام::  

o  و وتم عرر  كافرة تقرارير اللجنرة علرى      و وتم عرر  كافرة تقرارير اللجنرة علرى        51125112انتماعات عالل عام انتماعات عالل عام ( ( 33))انتمعت لجنة المرانعة عدد انتمعت لجنة المرانعة عدد

 ..مجلس اردارة ولم تتضمن هذة التقارير اي مال ظات نوهريةمجلس اردارة ولم تتضمن هذة التقارير اي مال ظات نوهرية

  

   وتنويع المنتجات وتنويع المنتجات   اإلنتاجاإلنتاججودة جودة::  

بدرجات صالبة مطابقة للمعايير بدرجات صالبة مطابقة للمعايير   األسمنتاألسمنت  أنواع مختلفة من أنواع مختلفة من   بإنتاجبإنتاجة السويس لالسمنت ة السويس لالسمنت شركشركتقوم تقوم 

  إدارةإدارةلنظام لنظام   IISSOO  99000011--22000000--ة حاصلة على شهادة ة حاصلة على شهادة شركشركومصانع الومصانع الوالمواصفات المحلية والعالمية والمواصفات المحلية والعالمية 

" " عالمة الجودة المصرية عالمة الجودة المصرية ""  EEQQMMوكذا   شهادة وكذا   شهادة البيئية البيئية   اإلدارةاإلدارةلنظام لنظام   IISSOO22000044    --1144000011  الجودة والجودة و

  ((CCEE  MMaarrkk))األوروبية األوروبية باإلضافة إلى حصول المصانع على شهادة عالمة المطابقة باإلضافة إلى حصول المصانع على شهادة عالمة المطابقة . . االجميع منتجاتهلجميع منتجاته

  ..اإلنتاجاإلنتاجلبعض أنواع لبعض أنواع 

 

 الموارد البشريةالموارد البشرية ::   

تحاول الشركة جاهددة علدى تعيدين الكفدااات الالألمدة ألداا العمدل بالحرفيدة المطلوبدة ر علدى الدر م مدن            تحاول الشركة جاهددة علدى تعيدين الكفدااات الالألمدة ألداا العمدل بالحرفيدة المطلوبدة ر علدى الدر م مدن            

األديدداد المنافسددة  فددا سددون العمددل نظددرا للبدددا فددا إنشدداا أربعددة عشددر خطددا  جديدددا  فددا سددون صددناعة     األديدداد المنافسددة  فددا سددون العمددل نظددرا للبدددا فددا إنشدداا أربعددة عشددر خطددا  جديدددا  فددا سددون صددناعة     

  . . رج رج والشركة مستمرة فا رفع كفااة العاملين بها بالتدريب المستمر بالداخل والخاوالشركة مستمرة فا رفع كفااة العاملين بها بالتدريب المستمر بالداخل والخا. . األسمنتاألسمنت

وذلد  بالتددريب المسدتمر محليدا     وذلد  بالتددريب المسدتمر محليدا     ( ( كل فى مجالهكل فى مجاله))وتعمل إدارة الشركة على رفع المستوى الفنى للعاملين وتعمل إدارة الشركة على رفع المستوى الفنى للعاملين 

وخارجيا و بالتنسدي  مدع إدارة مجموعدة إيتالشدمينتى ر كمدا أن الشدركة مسدتمرة فدى تقدديم المزيدد مدن            وخارجيا و بالتنسدي  مدع إدارة مجموعدة إيتالشدمينتى ر كمدا أن الشدركة مسدتمرة فدى تقدديم المزيدد مدن            

االجتمدداعى و الترفيهددى  االجتمدداعى و الترفيهددى  الرعايددة الصددحية للعدداملين وأسددرهم كمددا ترعددى الشددركه النشدداط الرياضددى و       الرعايددة الصددحية للعدداملين وأسددرهم كمددا ترعددى الشددركه النشدداط الرياضددى و       

       ..عامل عامل   11221199عدد عدد   51051022عام عام   بلغ عدد العاملين بالشركة فى نهاية بلغ عدد العاملين بالشركة فى نهاية   ..كالمصايف والرحالت و الحفالتكالمصايف والرحالت و الحفالت
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  السالمة والصحة فا العملالسالمة والصحة فا العمل    ::  

علددى توصدديل هددذا الرسددالة إلددى العدداملين    علددى توصدديل هددذا الرسددالة إلددى العدداملين      والعمددل والعمددل " " السددالمة أوالالسددالمة أوال" " تسددتمر الشددركة فددى تطبيدد  مبدددأ    تسددتمر الشددركة فددى تطبيدد  مبدددأ      

  ..بالشركة بالشركة 

فددا محدداجر  فددا محدداجر    والددذى بدددا  والددذى بدددا      55SSوكددذا مشددروع ال  وكددذا مشددروع ال      ""ال للحددواد ال للحددواد ""تطددوير مشددروع  تطددوير مشددروع    فددافدداوتسددتمر الشددركة  وتسددتمر الشددركة  

  ..السويس السويس 

  

  ئة ئة ييمجال حماية البمجال حماية الب : :  

يتددال يتددال إإوبالتعدداون مددع شددركة وبالتعدداون مددع شددركة     IISSOO  1144000011متطلبددات نظددام اإلدارة البيئيددة متطلبددات نظددام اإلدارة البيئيددة تطبيدد  تطبيدد    فددافدداالشددركة مسددتمرة الشددركة مسددتمرة 

  . . شيمنتى ووألارة الدولة لشئون البيئةشيمنتى ووألارة الدولة لشئون البيئة

بددا تنفيددذ المشددروع  بددا تنفيددذ المشددروع    ررههبالسدويس والقطاميدد بالسدويس والقطاميدد (. (. EEPPAAPP  II))مدن مشددروع الحدد مددن التلددو    مدن مشددروع الحدد مددن التلددو      االنتهدداااالنتهددااوبعدد  وبعدد  

  ..  طراطرابأسمنت بأسمنت ( (   IIII  EEPPAAPP))المصري للحد من التلو  المصري للحد من التلو  

  األمدر الدذي انعكدس   األمدر الدذي انعكدس   ررتحويل فرنين جافين كبيرين مدن العمدل بالمداألوت إلدى العمدل باللداأل الطبيعدا        تحويل فرنين جافين كبيرين مدن العمدل بالمداألوت إلدى العمدل باللداأل الطبيعدا          وكذا وكذا   

  ..يجابيا على منطقة حلوانيجابيا على منطقة حلوانإإ

 

  فا التنميةفا التنميةالمشاركة المجتمعية المشاركة المجتمعية :  

ر اسددتمرت مبادرتنددا االجتماعيددة فددا إعطدداا األولويددة إلددى مجدداالت التعلدديم وسددبل العددي  ر اسددتمرت مبادرتنددا االجتماعيددة فددا إعطدداا األولويددة إلددى مجدداالت التعلدديم وسددبل العددي  51125112عددام عددام منددذ منددذ 

  . . المستدامة والصحة والوعا بالقضايا االجتماعيةالمستدامة والصحة والوعا بالقضايا االجتماعية

  

  تحسين نوعية الحياة فا المجتمع المحلاتحسين نوعية الحياة فا المجتمع المحلا  ::    

اسددتكماال للجهددود المشددتركة الحثيثددة التددا تبددذلها مجموعددة شددركات السددويس لألسددمنت بالتعدداون مددع         اسددتكماال للجهددود المشددتركة الحثيثددة التددا تبددذلها مجموعددة شددركات السددويس لألسددمنت بالتعدداون مددع         

اتفاقية شراكة جديدة مع وألارة اتفاقية شراكة جديدة مع وألارة   51125112المجلس القوما للطفولة واألمومةر وقعت المجموعة فا ديسمبر المجلس القوما للطفولة واألمومةر وقعت المجموعة فا ديسمبر 

وان والمنيدا  وان والمنيدا  األسرة والسكان لدعم جهود التنمية ومكافحة الفقر فا المجتمعات المحلية فدا محدافظتا حلد   األسرة والسكان لدعم جهود التنمية ومكافحة الفقر فا المجتمعات المحلية فدا محدافظتا حلد   

ويتمثل الهدف الرئيسا من هذا المشروع اإلنمائا الذي يحمدل  ويتمثل الهدف الرئيسا من هذا المشروع اإلنمائا الذي يحمدل  .  .  حيث توجد المصانع الخمسة للمجموعةحيث توجد المصانع الخمسة للمجموعة

فا اإلسهام فا القضاا على الفقر وتلبية احتياجدات المجتمدع وأولوياتده    فا اإلسهام فا القضاا على الفقر وتلبية احتياجدات المجتمدع وأولوياتده    " " من أجل ابتسامة أطفالنامن أجل ابتسامة أطفالنا""اسم اسم 

يما فدا مجدال التعلديم وخلد  فدر       يما فدا مجدال التعلديم وخلد  فدر       من خالل تمكينهم من الحصول على البنية والخدمات األساسيةر والسمن خالل تمكينهم من الحصول على البنية والخدمات األساسيةر والس

  . . العملالعمل
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 المصرى سمنتاألسوق   -1

فري شرهر مرارس    فري شرهر مرارس      الرذى عقرد  الرذى عقرد  مؤتمر شررم الشريخ الردولي    مؤتمر شررم الشريخ الردولي    لل  ا كبيراا كبيرانجا نجا و  يث شهد و  يث شهد   فى ميرفى ميركاث عاما  افال كاث عاما  افال   51125112

 نرراة السررويس فرري   نرراة السررويس فرري    عة عة توسررتوسررافتتررا  افتتررا    كمررا شررهدكمررا شررهدو و   نحاخالعررالمنحاخالعررالمأأمررن نميررع مررن نميررع   البررارنينالبررارنينقررادة قررادة الال  نمررع لفيفررا مررن  نمررع لفيفررا مررن  والررذي والررذي 

   روة دفرع   روة دفرع  علرق  علرق  كمرا  كمرا  و و   عالميرا عالميرا ميرر  ميرر    ليرورة ليرورة تغييرر إيجرابي   تغييرر إيجرابي   إ ردا   إ ردا   في في   الحدثاثالحدثاث  اثاثهذهذ  ساهمساهم د  د وو. . شهرأغسطس شهرأغسطس 

وعلرى الررغم   وعلرى الررغم   . .   ٪٪  2.12.1  بمعردل بمعردل   51125112ني  امول مرن عرام   ني  امول مرن عرام   لللل  المتو عالمتو ع  على نمو الناتج المحليعلى نمو الناتج المحلي  انعقستانعقست  ةةإيجابيإيجابي

و و الربرع الرابرع   الربرع الرابرع   نهايرة  نهايرة  نسبيا  ترى  نسبيا  ترى    متواضعامتواضعاظ  استهالك مير المحلي من ارسمنت ظ  استهالك مير المحلي من ارسمنت فقد فقد و و   القبيرالقبيرمن هذا النمو من هذا النمو 

    51125112عرن العرام الماضرى    عرن العرام الماضرى    ٪ ٪ 2.82.8  بنمو ر يزيد عنبنمو ر يزيد عن  مليوث طنمليوث طن  24.824.8مما أدى إلى انتهاخ العام باستهالك  دره  مما أدى إلى انتهاخ العام باستهالك  دره  

..    

 

 

أعمال مدينة ارسماعيلية أعمال مدينة ارسماعيلية تنفيذ تنفيذ  ناة السويس و ناة السويس ومشروا مشروا اريع البنية التحتية مم  الطرق والقباري واريع البنية التحتية مم  الطرق والقباري و د ساهم تنفيذ مش د ساهم تنفيذ مش  وو

 طراا   طراا    الو رت الرذى ترأثر فيره    الو رت الرذى ترأثر فيره    و فري  و فري  فى إ ردا  هرذا النمرو    فى إ ردا  هرذا النمرو    ( ( توشقىتوشقى))في صعيد مير في صعيد مير   الحاد الحاد   السقنىالسقنىتطوير تطوير الالوو

  ..ا بزيادة الضوابط اإلدارية واليعوبات ار تيادية ا بزيادة الضوابط اإلدارية واليعوبات ار تيادية سلبسلبالبناخ البناخ 

 

نقر  الطا رة   نقر  الطا رة     مرن مرن   من المعاناهمن المعاناهساده القمير ساده القمير الذي الذي     51125112عام عام   عنعنبشدة بشدة   51125112عام عام فقد اعتل  فقد اعتل  وعلى صعيد اإلنتام و وعلى صعيد اإلنتام و 

صررناعة امسررمنت علررى ونرره  صررناعة امسررمنت علررى ونرره  علررى علررى الطا ررة بشررق  عررام و و الطا ررة بشررق  عررام و و   اسررتهالكاسررتهالك  كميفررةكميفررة  بالسررلب علررى اليررناعات بالسررلب علررى اليررناعات   ممررا أثرررممررا أثررر

  مرع نيررادة فرى واردات القلنقررر  مرع نيررادة فرى واردات القلنقررر  ( ( ٪ ٪   7.97.9--) ) نسرربة نسرربة بب  فررى إنترام امسرمنت  فررى إنترام امسرمنت    و رد تسرربب  لرى إلررى نقر    و رد تسرربب  لرى إلررى نقر    ال يرو   ال يرو   

كراث مرن شرأنها    كراث مرن شرأنها     ويرة   ويرة    من إنراخات وتدابيرمن إنراخات وتدابيرلميرية لميرية الحقومة االحقومة التعويض هذا النق  و إر أنه ونتيجة لما ات ذته لتعويض هذا النق  و إر أنه ونتيجة لما ات ذته 

و باإلضررافة إلرى تحويرر  بعرض ميررانع   و باإلضررافة إلرى تحويرر  بعرض ميررانع     51125112عرالل عرام   عرالل عرام   الو رود المقيرر   الو رود المقيرر   وو  الغرران الغرران   الملحرو  فررى تروفير  الملحرو  فررى تروفير  ن ن حسر حسر التالت
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 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع االول

 النمو حتى يومنا هذا

 5102عام  خاللالشركة وأداا  السون المصري و نشاط ظروف

 



 

 0 

لما لما   تشغي تشغي الالمعدرت معدرت نيادة نيادة إلى إلى وو٪ و ٪ و 55.255.2بنسبة بنسبة   في اإلنتامفي اإلنتام  نيادة  ويةنيادة  ويةومما أدى إلى ومما أدى إلى الفحم الفحم   ست دامست دامارسمنت رارسمنت ر

  ..  من العاممن العامامعير امعير   ربعربععالل العالل ال٪ ٪   9898  العام و و د بلغتالعام و و د بلغتعلى مدار على مدار % % 9494يعادل يعادل 

 
الررواردات الررواردات ترردفق بعررض ترردفق بعررض باإلضررافة إلررى باإلضررافة إلررى     فرري  جررم اإلنتررامفرري  جررم اإلنتررام  القويررة القويررة زيررادة زيررادة و مررع الو مررع ال  الطلرربالطلرربفرري فرري   للنمررو المحرردودللنمررو المحرردودو ررد كرراث و ررد كرراث 

    1.21.2-- روالي   روالي  ))ارن فرا  الحراد فري اليرادرات     ارن فرا  الحراد فري اليرادرات     مرع  مرع  النير  امول مرن العرام    النير  امول مرن العرام      عرالل عرالل ( ( مليوث طرن مليوث طرن   22..22 والي  والي ))

 ردو    ردو   لسروق المحليرة تسرببت فري     لسروق المحليرة تسرببت فري     بابامن امسرمنت  من امسرمنت   جم المعرو   جم المعرو  فى فى نيادة نيادة   ههنتج عننتج عنو أثرا كبيرا و أثرا كبيرا ( ( مليوث طنمليوث طن

  ..  ((  %%  2222--))بحوالى بحوالى  اد مسعار امسمنت عالل التسعة أشهر امولى  اد مسعار امسمنت عالل التسعة أشهر امولى ان فا  ان فا  

 

  وكهربراخ وكهربراخ     و رود و رود ))الطا رة  الطا رة    لفرة لفرة تقتقفرى  فرى  زيرادة  زيرادة  الضغط المستمر النراتج عرن ال  الضغط المستمر النراتج عرن ال  مع مع ارن فا  الحاد فى امسعار ارن فا  الحاد فى امسعار   و د تزامنو د تزامن

العوامرر  علررى العوامرر  علررى   تلررىتلررىأثرررت أثرررت و ررد و ررد . . التضرر م المحلرري التضرر م المحلرري بفعرر  بفعرر    و مرردفوعين و مرردفوعين وال رردمات وال رردمات   العمالررةالعمالررةوفررى تقلفررة وفررى تقلفررة %( %( 5151++

إلرى الفحرم و   إلرى الفحرم و   المست دم لرديها  المست دم لرديها  استمناخ ميانع ارسمنت التي  ولت مزيج الو ود استمناخ ميانع ارسمنت التي  ولت مزيج الو ود بببشق  عام و بشق  عام و   امسمنتامسمنت  صناعةصناعة

  ..بتلى الميانع  بتلى الميانع    الطا ةالطا ة  تقلفةتقلفةان فا  ان فا  إلى إلى   أدىأدىمما مما 

 وأدائهانشاطات الشركة  -2

  51025102عن عام عن عام   نكرنكروالكلوالكل  األسمنتاألسمنت  مبيعاتمبيعات      ::    

  51151122  22511511  بيــــــــــــاثبيــــــــــــاث

  4,988 4,212    بامل  طنبامل  طن  امسمنتامسمنتكمية كمية 

 548 -  طنطن    باملبامل  نقرنقركمية القلكمية القل

    51025102والكلينكر عن عام والكلينكر عن عام   األسمنتاألسمنتمن من   ةةشركشركإنتاج الإنتاج ال  ::  

  22511511  22511511  بيــــــــــــاثبيــــــــــــاث

 995,4 209,4    بامل  طنبامل  طن  امسمنتامسمنتكمية كمية 

 225,4 18,45  طنطن    باملبامل  نقرنقركمية القلكمية القل
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التررالي التررالي   وفقررا للتحليرر وفقررا للتحليرر و و ( ( ٪ مقابرر  العررام السررابق ٪ مقابرر  العررام السررابق 18.418.4++))طررن مررن ارسررمنت والقلنقرررو  طررن مررن ارسررمنت والقلنقرررو    ألرر ألرر   150150,,22  الشررركةالشررركةباعررت باعررت 

  : :   العام السابقالعام السابقبببالمقارنة بالمقارنة 

  ((٪٪1111)+ )+ بواقع بواقع حجم المبيعات المحلية حجم المبيعات المحلية   ارتفعارتفع  

   ((الماضىالماضى  خالل العام خالل العام   الشىءالشىءمقابل مقابل   ألف طنألف طن  832832)+ )+ حجم مبيعات الكلنكر المحلي حجم مبيعات الكلنكر المحلي بلغ بلغ    

     ((مقابل الشىء خالل العام  الماضىمقابل الشىء خالل العام  الماضىطن طن ألف ألف   8282))حجم مبيعات التصدير حجم مبيعات التصدير بلغ بلغ    ..  

الشرركة مرن   الشرركة مرن   إنترام  إنترام    نادنادو و القطاميرة والسرويس   القطاميرة والسرويس   الشرركة ب الشرركة ب الفحرم فري ميرانع    الفحرم فري ميرانع      رسرت دام رسرت دام   بعد ارنتهاخ من عمليرة التحوير   بعد ارنتهاخ من عمليرة التحوير   

  بان فرا  فرى   بان فرا  فرى   ميرحوبا  ميرحوبا  و و   ألر  طرن  ألر  طرن    422422,,44بلرغ  بلرغ    يرث يرث   و و ( ( ٪ ٪ 2222)+)+  بوا عبوا ع  عن العام السابقعن العام السابقالقلنقر بشق  كبير القلنقر بشق  كبير 

  ..  فحمفحملللل  هاهاعلى است دامعلى است دامفى  لى فى  لى   معتمدةمعتمدة  اإلنتاماإلنتامتقالي  تقالي  

  

النراتج فرى   النراتج فرى   ))علرى نيرادة  جرم مبيعاتهرا و وعلرى ان فرا  تقرالي  إنتانهرا المتغيررة          علرى نيرادة  جرم مبيعاتهرا و وعلرى ان فرا  تقرالي  إنتانهرا المتغيررة            --إعتمدت الشركة إلى  رد كبيرر   إعتمدت الشركة إلى  رد كبيرر   

اآلثرار السرلبية النانمرة    اآلثرار السرلبية النانمرة      فرى موانهرة  فرى موانهرة    ––ا ا ههفاخة التشغيلية بميانعفاخة التشغيلية بميانعققو وعلى تحقيق الو وعلى تحقيق ال( ( امساس عن است دام الفحمامساس عن است دام الفحم

إلرى نيرادة المعررو  مرن ارسرمنت فري       إلرى نيرادة المعررو  مرن ارسرمنت فري       فري المقرام امول   فري المقرام امول   التري ترنرع   التري ترنرع   ووعن ارن فا  الحراد فري أسرعار البيرع     عن ارن فا  الحراد فري أسرعار البيرع     

  ..السوق السوق 

  

مرع الزيرادة   مرع الزيرادة   تأثير السلبي ررتفاا معدرت التض م على عناصر التقالي  امعرى ننبا إلرى ننرب   تأثير السلبي ررتفاا معدرت التض م على عناصر التقالي  امعرى ننبا إلرى ننرب   و ونتيجة للو ونتيجة لل  ههإر أنإر أن

مليروث  مليروث    548548الشرركة  الشرركة  ربح ربح   مجم مجم   بلغبلغ  وو  طوا ين الفحم المست دمة  ديماطوا ين الفحم المست دمة  ديمابعد تركيب بعد تركيب   وعاصةوعاصة  اإلهالكاتاإلهالكاتفي بند في بند 

  ..  ههمليوث ننيمليوث نني  414100  بلغبلغمعدل العام الماضى الذى معدل العام الماضى الذى بأ   من بأ   من ننية ننية 

لريعقس التطبيرق المتبرع  اليرا ب يرو       لريعقس التطبيرق المتبرع  اليرا ب يرو       مليوث ننيه مليوث ننيه   55..1144م ي  بمبلغ م ي  بمبلغ بتقوين بتقوين الشركة الشركة هذا باإلضافة إلى  يام هذا باإلضافة إلى  يام   

  .  .  منح العاملين مقافأة نهاية ال دمة طبقا لأل دمية لتتماشى مع معايير المحاسبة الميرية والدوليةمنح العاملين مقافأة نهاية ال دمة طبقا لأل دمية لتتماشى مع معايير المحاسبة الميرية والدولية

  

و نتيجرة  و نتيجرة    و د ان فضت إيرادات الشركة من   يتها فى امربا  المونعة من  شرركاتها التابعرة عرن العرام الماضرى     و د ان فضت إيرادات الشركة من   يتها فى امربا  المونعة من  شرركاتها التابعرة عرن العرام الماضرى     

بورتالنرد طرره الميرررية ولعردم إنرراخ تونيعرات نقديررة مرن أربرا  شررركة        بورتالنرد طرره الميرررية ولعردم إنرراخ تونيعرات نقديررة مرن أربرا  شررركة        لعردم تحقيرق أربرا  بشررركة أسرمنت     لعردم تحقيرق أربرا  بشررركة أسرمنت     

  ..  السويس لألكياسالسويس لألكياس

  

إلررى ان فررا  النقديررة إلررى ان فررا  النقديررة فررى امسراس  فررى امسراس  ويرنررع  لررى ويرنررع  لررى   51125112  عرام عرام   ننالتمويليررة عررالتمويليررة عرراإليرررادات اإليرررادات أيضرا  أيضرا    ان فضررتان فضررت  بالترالى فقررد بالترالى فقررد وو

  ..التابعة التابعة شركاتها شركاتها   أربا أربا النقدية من النقدية من تونيعات تونيعات الال  إلى ان فا   يتها فىإلى ان فا   يتها فىوو  ن نشاط الشركة ون نشاط الشركة ومم  لناتجةلناتجةاا

  

  عاللعاللمليوث ننيه ميري مليوث ننيه ميري   297297مليوث ننيه ميري مقاب  مليوث ننيه ميري مقاب    401401  بلغتبلغت    ااربربااو سجلت الشركة صافي و سجلت الشركة صافي   ونتيجة لذلىونتيجة لذلى

  51125112عام عام 

  ..  51125112عام عام عالل عالل   مليوث ننيه ميريمليوث ننيه ميري  119119   والي واليوبلغت النفقات الرأسمالية وبلغت النفقات الرأسمالية 
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  22510510//0505//0033المركز المالى لشركة السويس لألسمنت فى المركز المالى لشركة السويس لألسمنت فى 

        22510510  عامعامعن عن ونتائج األعمال ونتائج األعمال 

  

    

1- المؤشرات المالية

نسبة التغير التغير 2014 2015 قائمة الدخل

-1% (24) 2,027 2,003 المبيعات

-22% (68) 306 238 مجمل الربح

-21% -3% 15% 12% % مجمل الربح / المبيعات

-30% (174) 570 396 صافى األرباح قبل الضرائب

-25% (118) 479 361 صافى األرباح بعد الضرائب

قائمة المركز المالى

-1% (30) 5,630 5,600 األصول طويلة األجل

-20% (251) 1,275 1,024 األصول المتداولة

-16% (148) 914 765 الخصوم المتداولة

-28% (103) 362 259 رأس المال العامل

-3% (162) 5,945 5,783 حقوق الملكية

61% 29 47 76 الخصوم طويلة األجل

قائمة حقوق الملكية

0% 0 909 909 رأس المال المصدر و المدفوع

0% 2 2,668 2,670 األحتياطيات

-25% (118) 479 361 صافى أرباح العام

-2% (46) 1,889 1,842 األرباح المرحلة

-7% (164) 2,368 2,203 صافى األرباح المرحلة

المبالغ بالمليون جنية مصرى
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  ::االحتياطيات االحتياطيات : :   22

 كالتاليمونعة  ميريمليوث ننيه   5091.18مبلغ   5112مبرديس  41 في ار يتاطياتبلغ إنمالي  يمة 

 (مليوث ننيه)                             -:

  انونيإ تياطى            454,60

 إ تياطى عا           2199,80

      رأسماليإ تياطى             46 ,14

      أربا  غير محققة من إستممارات متا ة للبيع إ تياطى               0.35

  ::المخصصات المخصصات : :   33

 كما يلى   ميريننيـه   مليـوث   217,867 –  5112ديسمبر  41 فيبلغ إنمالي أرصدة الم ييات 

    (مليوث ننيه)         

 ية م ي  مطالبات ضريٍب    056.621        

 م ي  منانعات  ضائية      13.066           

 م ي  صندوق دعم التدريب         27.165            

 م ي  مطالبات اعرى       1.775            

 ـــــــــــ            

167.863                             

  -:م ييات م يومة من ارصول المقابلة لها مباشرة  : يضاف                

 الم زوثفي  يمة  ارن فا          49.181              

 في  يمة امرصدة المدينة امعرى ارن فا           823               

  المجموا                            

21.112 

 ـــــــــــــــــــــ

 انمالى الم ييات                         519.809

===== 
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  ::22001155ديسمبر ديسمبر   3030توأليع األرباح المقترح للسنة المالية المنتهية فى توأليع األرباح المقترح للسنة المالية المنتهية فى :  :  44

  ننية ميرىننية ميرى                                                                                                                                                                                                                                

 القيمة  البيان

 2015صافى اربا  العام      
         

        361,032,928  

  1,842,361,036 ارربا  المر لة     

 2,203,393,964 ارنمالى      

   205,062,786 المبلغ المقتر  تونيعة     

 اليافى
 

1,998,331,178  

  

 0 أ تياطي  انوني 

 72,000 ا تياطى رأسمالى

   :و حصة أرباح العاملين  التوأليعات

 181,856,507 المساهمين تونيعاتانمالى 

 20,206,279  العاملينأربا  انمالى  ية 

 4,111,000 مقافأت مجلس امدارة

 205,062,786 اجمالى االرباح الموألعة

  181856507       اسهم رأس المال

 1 نصيب السهم فا االرباح الموألعة  

  تحت اعتماد الجمعية العمومية العامةتحت اعتماد الجمعية العمومية العامة**

  51105110و السيولة النقديرة المتا رة وارسرتممارات المسرتقبلية لعرام      و السيولة النقديرة المتا رة وارسرتممارات المسرتقبلية لعرام        51125112  صافى نتائج عامصافى نتائج عاموفى ضوخ وفى ضوخ 

فأث المقترر  تونيعرة يقتيرر علرى     فأث المقترر  تونيعرة يقتيرر علرى     , , وايضا تونيعات ارربا  الضئيلة المتو عة من الشركات التابعة وايضا تونيعات ارربا  الضئيلة المتو عة من الشركات التابعة 

  ..51125112ننية وا د للسهم عن عام ننية وا د للسهم عن عام 

 

 

مابذلده كدل مدنهم    فى ختام التقرير يقدم مجلس اإلدارة شكرا لجميع العداملين بالشدركة علدى    

فى اختصاصه من مجهودات متميزة وبنااا ساهمت فى تحقيد  الشدركة لهدذا النتدائج الطيبدة ر كمدا       

اليفددوت المجلددس فددى هددذا المناسددبة أن يقدددم الشددكر والعرفددان لمسدداهمى الشددركة ولكددل مددن سدداهم     

 .ويساهم فى مساندة الشركة لمواصلة مسيرتها 

  العزيز مهناالعزيز مهنا  عمر عبدعمر عبد

  

  االدارةاالدارةرئيس مجلس رئيس مجلس 


