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2012 التقرير السنوي

رسالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
تمكنــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت خــال عــام 2012 مــن الحفــاظ علــى ريادتهــا فــي الســوق و أن تظهــر التزامهــا تجــاه 
مصــر بمواصلــة التركيــز علــى إرضــاء العمــاء واالســتثمار فــي أنشــطة التحديــث والحفــاظ علــى البيئــة وأيضــا مراعــاة الســامة فــي 
مــكان العمــل، فضــًا عــن المبــادرات االجتماعيــة. وأخــذا فــي االعتبــار هــذه االلتزامــات التــي حملتهــا المجموعــة علــى عاتقهــا، فقــد 
طرحــت اســتراتيجية العمــل الخاصــة بالمجموعــة فــي عــام 2012 تصميمــًا أكبــر لضمــان تحقيــق قيمــة مشــتركة لجميــع أصاحب الشــأن 

لمعنيين. ا
ــئ باســتقرار الوضــع عقــب  ــاخ السياســي فــي مصــر خــال العــام يشــوبه عــدم االســتقرار برغــم ظهــور اشــارات تنب ــد ظــل المن وق
االنتخابــات الرئاســية فــي شــهر يونيــو. وبرغــم حالــة االضطــراب العــام، فقــد شــهد اســتهاك األســمنت زيــادة ُقــدِّرت بخمســة بالمائــة 
مقارنــة بعــام 2011 مدفوعــًا بوجــه عــام بأعمــال البنــاء بالقطــاع الســكاني. وقــد أثــرت البيئــة التنافســية الناتجــة عــن تواجــد شــركات 
جديــد بالســوق، إضافــة إلــى الزيــادات الكبيــرة فــي تكلفــة الطاقــة والنقــص المزمــن فــي الوقــود )تحديــدًا الغــاز الطبيعــي والمــازوت( 
علــى ربحيــة كثيــر مــن الشــركات فــي مصــر وعلــى اســتدامتها. كمــا ظهــر تحــٍد آخــر بســبب توقــف أنشــطة النقــل بصــورة كبيــرة ممــا 

أثــر بقــوة علــى االقتصــاد وأدى إلــى تدهــور االســتثمارات األجنبيــة ومشــروعات التشــييد والبنــاء الكبــرى.
والســويس لألســمنت، بفضــل امتاكهــا ألكبــر محفظــة منتجــات، اســتمرت فــي توفيــر مســاحة أكبــر لعمائهــا لاختيــار بيــن أكثــر أنــواع 
األســمنت مائمــة وأفضلهــا أداًء لــكل اســتخدام مــن اســتخداماتهم. وتتضمــن القيمــة المضافــة التــي يحصــل عليهــا المســتخدم النهائــي، 
ليــس تعزيــز اإلنتاجيــة فحســب،  ولكنهــا تتمثــل أيضــًا فــي تحقيــق مســتوى أعلــى مــن الجــودة مــع تحســين الربحيــة. وإلــى جانــب مــا 
تقــدم, فقــد تمكنــت الســويس لألســمنت أيضــًا مــن زيــادة نطــاق تغطيتهــا لتصــل لمختلــف أســواق المســتخدمين النهائييــن مــن خــال منافــذ 

البيــع المباشــر للعمــاء المعروفــة باســم برافــو بيلــد.
إن متابعتنــا المســتمرة مــن خــال دراســات اســتطاع رضــا العمــاء ومراكــز خدمــة العمــاء تمثــل جميعهــا عناصــر مهمــة فــي التــزام 
المجموعــة تجــاه إحــراز التميــز، حيــث أتاحــت لهــا ولشــركاتها التابعــة تجــاوز تأثيــر بيئــة العمــل الصعبــة فــي مصــر علــى عمليــات 

المجموعــة فــي الوقــت الــذي نترقــب فيــه اســتعادة الســوق لنشــاطه.
ــه  ــذي انتهجت ــة المســتدامة ال ــة برنامــج التنمي ــزال أداة مهمــة مــن أجــل مواصل ــأن االســتثمار ال ي ــا نؤمــن ب ــة أخــرى، فإنن ومــن ناحي
ــًا  ــاج وفق ــاءة خطــوط اإلنت ــع كف ــن أجــل رف ــث م ــف للتحدي ــتثماري المكث ــذ المشــروع االس ــا تنفي ــد واصلن ــا، فق ــن هن المجموعــة. وم

ــامة. ــة والس ــة بالبيئ ــة المتعلق ــتراطات الصارم لاش
وفــي عــام 2011، قمنــا بإطــاق الشــعار الجديــد »الســامة، أســلوب حيــاة«. ومنــذ ذلــك الحيــن، وضعنــا نصــب أعيننــا هدفــًا تمثــل فــي 
تكثيــف جهودنــا مــن أجــل ضمــان التنفيــذ الشــامل لسياســية وبرامــج الســامة بمــا يجعلنــا أكثــر الشــركات ســامة وأمنــًا فــي هــذا القطــاع 

مــن الصناعــة. 
ــذ اعمــال المتابعــة وإعــداد التقاريــر والدعــم الفنــي واإلداري علــى مســتوى المجموعــة إلــى جانــب إجــراءات  ــا كذلــك بتنفي وقــد قمن
التفتيــش علــى الســامة وتقديــم ســاعات مــن التدريــب فــي مجــال الســامة لجميــع العامليــن والمقاوليــن. وكان الهــدف مــن ذلــك هــو 
ضمــان التنفيــذ الكامــل لسياســية الســامة علــى كل مســتوى مــن المســتويات اإلداريــة بالمجموعــة، وهــو األمــر الــذي أســهم فــي خفــض 

معــدل الحــوادث فــي مــكان العمــل. 
وانطاقــًا مــن التزامنــا الدائــم تجــاه تحســين نوعيــة الحيــاة والرفاهيــة االجتماعيــة للمجتمعــات التــي نعمــل بهــا، فقــد واصلــت المجموعــة 
فــى تمويــل المبــادرات االجتماعيــة التــي تقــوم علــى أســاس تلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي. وقــد جعلنــا فــي عــام 2012 التعليــم 

واســتدامة ســبل العيــش والتوعيــة الصحيــة واالجتماعيــة علــى رأس أولويــات المجموعــة. 
وأخيــرًا، فــإن إنجازاتنــا خــال عــام 2012 لــم تكــن لتتحقــق مــن دون مســاهمات أبنــاء مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت الذيــن 
ــى تفانيهــم  ــذا فالشــكر واجــب لهــم بهــذه المناســبة عل ــع أصحــاب الشــأن، ول ــم يدخــروا جهــدًا فــي خدمــة عمــاء المجموعــة وجمي ل

والتزامهــم اللذيــن أظهــروه علــى مــدار العــام.

                         

هيكل مجلس اإلدارة في 31 ديسمبر 2012

السيد/ عمر مهنا
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ برونو كارية 

العضو المنتدب

األعضاء

السيد/ جيوفاني فيراريو	 

السيد/ محمد شعيبى	 

السيد/ ماتيو روزانيجو	 

السيد/ فابريزيو دونيجا	 

السيد/ محمد افتخار خان	 

السيد/ رائد إبراهيم المديهيم	 

السيد/ إيف رينيه نانو	 

السيد/ خالد أبو بكر 	 

السيد/ أحمد حسين العربى	 

السيد / عماد علوى فراج	 

هيكل مجلس اإلدارة في 31 ديسمبر 2012رسالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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المؤشرات المالية لعام 2012 )مليون جنيه مصري(

ديسمبر 2010 ديسمبر 2011 ديسمبر 2012  
6,152 4,820 4,597 اإليراد

2,120 1,087 858 إجمالي الربح

2,128 1,202 1,103 إجمالي األرباح المجمعة  قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهاك 
)EBITDA( واالستهاك

1,236 569 524 صافي الربح

%20 %12 %11 العائد من المبيعات

%34 %23 %19 هامش مجمل الربح

%35 %25 %24 هامش األرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهاك 
)EBITDA( واالستهاك

3,961 3,931 3,954 اإلنفاق الرأسمالي

10,041 9,661 9,683 إجمالي األصول

1,758 1,448 1,622 النقدية وما في حكمها

1,493 1,348 1,346 رأس المال العامل

54 110 94 إجمالي الديون

714 635 673 حقوق األقلية

7,325 7,136 7,083 حقوق المساهمين

%155 %123 %116 معدل دوران صافي األصول الثابتة

%61 %50 %47 معدل دوران إجمالي األصول

%17 %8 %7 العائد على حقوق الملكية

معلومات لحاملى األسهم

مجموعــة الســويس لاســمنت هــى واحــد مــن اكبــر شــركات االســمنت فــى مصــر. ومــع مــا تتمتــع بــه الشــركة مــن ســجل حافــل فــى 
الســوق المصــرى ، فأنــه مــن دواعــى الفخــر واالعتــزاز اســتخدام األســمنت الــذى تنتجــة الشــركة فــى بنــاء أفخــر المبانــى و الصــروح 
الشــهيرة فــى مصــر. والمجموعــة حريصــة علــى ابتــكار كل مــا هــو جديــد مــن المنتجــات و العامــات التجاريــة بمــا يفــى بأحتياجــات 

السوق.

ــن خــال  ــا. وم ــوان والمني ــة وطــره  وحل ــويس والقطامي ــى الس ــع ف ــة مصان ــن خمس ــون م ــة تتك ــبكة صناعي ــة ش ــك المجموع وتمتل
مصانعهــا الخمــس، تتبنــى الشــركة حاليــا أحــدث التقنيــات النتــاج أجــود أنــواع األســمنت الرمــادى واالبيــض فــى الســوق المصــرى 

ــر. واســواق التصدي

ــة،  وتتكــون مجموعــة شــركات الســويس لاســمنت بشــكل رئيســى مــن شــركة الســويس لاســمنت، وشــركة أســمنت طــره المصري
وشــركة أســمنت حلــوان، وشــركة الســويس لاكيــاس، والشــركة العالميــة النتــاج الخرســانة الجاهــزة وشــركة الهــال لألســمنت فــى 

الكويــت.

ومجموعــة ايتالشــمنتى هــى المســاهم الرئيســى فــى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بحصــة قدرهــا 55,08 % فــى مجموعــة 
الســويس لألســمنت التــى تمتلــك حصــة نســبتها 66,12 % فــى شــركة أســمنت بورتانــد طــره المصريــة وحصــة نســبتها 56.31 % 
فــى شــركة الســويس للكيــاس و99.50 % فــى شــركة أســمنت حلــوان. كمــا أن كل مــن شــركة الســويس لألســمنت وشــركة اســمنت 
بورتانــد طــره المصريــة وشــركة الســويس لألكيــاس مقيديــن فــى البورصــة المصريــة، فــى حيــن تــم شــطب شــركة أســمنت حلــوان 

مــن البورصــة فــى ينايــر 2010.

مجموعة إيتالشمنتى

  )SCC(شركة السويس لألسمنت  55.08 %  

شركة أسمنت
بورتالند طرة

)TPCC(
 %66.12

شركة أسمنت حلوان
 )HCC(

 % 99.50

شركة السويس 
للنقل والتجارة   

%96.35  

شركة أسمنت 
الهالل

% 51

الشركة العالمية 
إلنتاج الخرسانة 

الجاهزة  %52

شركة ديكوم
%52 

السويس للجير
% 49.66  

شركة السويس 
)SBC( لألكياس

 % 56.31  

شركة التنمية 
للصناعات
%98.28

شركة السويس 
لالستيراد والتصدير   

%97.89

تكنو جرافيل
%45

شركة أكسيم 
إيجيبت

%98.28 

31 ديسمبر 2012

المخطط يتضمن الملكية المباشرة وغير المباشرة لشركة السويس لألسمنت

معلومات لحاملى األسهمالمؤشرات المالية لعام 2012



2012www.suezcement.com.eg التقرير السنوي

9 8

شركة السويس لألسمنت

تأسســت شــركة الســويس لألســمنت عــام 1977 لتكــون واحــدة مــن أكبــر الشــركات المصريــة المنتجــة لألســمنت الرمــادي، بطاقــة 
إنتاجيــة تصــل إلــى 3.97 مليــون طــن ســنويًا مــن الكلنكــر. وقــد بــدأت شــركة الســويس لألســمنت أنشــطتها مــن خــال المصنــع األول 
الــذي تــم بنــاؤه فــي الســويس ثــم تبعــه مصنــع القطاميــة، بإجمالــي اســتثمارات تصــل إلــى حوالــي 1.7 مليــار جنيــه مصــري. ويعمــل 
كا المصنعيــن باســتخدام الطريقــة الجافــة مــع التبييــض والتســخين األولــي. وتقــوم شــركة الســويس لألســمنت بخدمــة الســوق المحلــي 

وتصــدر منتجاتهــا كذلــك لألســواق العربيــة واألفريقيــة واألوروبيــة.

شركة أسمنت بورتالند طره المصرية

تأسســت شــركة أســمنت بورتانــد طــره المصريــة فــي عــام 1927 لتكــون أول شــركة إلنتــاج األســمنت فــي مصــر. ويبلــغ حجــم إنتــاج 
الشــركة حاليــًا 3.2 مليــون طــن مــن األســمنت ســنويًا. وتمتلــك الشــركة أقــدم محاجــر الحجــر الجيــري فــي مصــر. وكانــت أســمنت 
طــره هــي الشــركة األولــى فــي مصــر التــي تعمــل بالطريقــة الجافــة فــي صناعــة األســمنت. كمــا كانــت األولــى أيضــًا فــي تحديــث 
خطوطهــا اإلنتاجيــة، للتخلــص مــن الغبــار المنبعــث، مــن خــال إعــادة اســتخدام األفــران الرطبــة فــي التخلــص مــن أتربــة البــاي بــاص. 

وفــي يونيــو 2006، حصلــت الشــركة علــى شــهادة الجــودة مــن المعهــد األمريكــي للبتــرول )API( إلنتــاج أســمنت آبــار البتــرول.

شركة أسمنت حلوان

تأسســت شــركة أســمنت حلــوان عــام 1929، لتصبــح ثانــي شــركة إلنتــاج األســمنت تدخــل إلــى الســوق المصريــة. وتصــل الطاقــة 
اإلنتاجيــة للشــركة إلــى 3.52 مليــون طــن مــن الكلنكــر ســنويًا. وتقــوم الشــركة بتصنيــع األســمنت الرمــادي واألبيــض فــي كل مــن 
ــم شــطب شــركة أســمنت  ــد ت ــكا المصنعيــن إلــى 3.8 مليــون طــن ســنويًا. وق ــة ل ــا؛ لتصــل الطاقــة اإلنتاجي ــوان والمني مصنعــي حل

ــًا مــن البورصــة المصريــة فــي شــهر ينايــر 2010. حلــوان اختياري

شركة السويس لألكياس

تأسســت شــركة الســويس لألكيــاس فــي عــام 1988، كشــركة مســاهمة مصريــة. وتضــم شــركة الســويس لألكيــاس خمســة خطــوط 
لإلنتــاج بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 300 مليــون شــكارة ســنويًا. أربعــة مــن بيــن هــذه الخطــوط متخصصــة فــي إنتــاج شــكائر األســمنت 
والجبــس ومــواد البنــاء األخــرى، بينمــا يتخصــص الخــط الخامــس فــي إنتــاج الطلبيــات الخاصــة مثــل شــكائر الكيماويــات والبــذور 
وتغذيــة الحيوانــات. ونظــرًا ألن أكيــاس شــركة الســويس مصنوعــة مــن مــادة الســيميكلوباك المســتوردة مــن النمســا والســويد وكنــدا 
وروســيا، فإنهــا ترتقــي ألعلــى مســتويات الجــودة. كمــا تعــد هــي الشــركة الوحيــدة التــي تســتطيع طباعــة أربعــة ألــوان علــى جميــع 

أنــواع األكيــاس حيــث تســتخدم أحبــار مســتوردة مــن الخــارج وتكنولوجيــا متطــورة ومتخصصــة.

شركة ريدي مكس بيتون

منــذ عــام 1985، وشــركة ريــدي ميكــس بيتــون RMB تعــد إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مصــر فــي عالــم صناعــة الخرســانة الجاهــزة. 
ويبلــغ حجــم إنتــاج كل مــن شــركة ريــدي ميكــس بيتــون RMB وشــركة الخرســانة الجاهــزة ديكــوم Decom أكثــر مــن مليــون متــر 
مكعــب مــن الخرســانة الجاهــزة لتمثــل حوالــي 14% مــن حصــة الســوق. ويتبــع الشــركتين 22 مصنــع للخلــط المركــزي، ســتة منهــا 
تقــع فــي منطقــة القاهــرة الكبــرى. عــاوة علــى ذلــك، تمتلــك كل مــن RMB وديكــوم Decom أســطول مكــون مــن 173 مــن شــاحنات 
الخلــط و42 مــن شــاحنات ضــخ الخرســانة. وهــذا التواجــد المتميــز فــي قطــاع الخرســانة الجاهــزة يوفــر امكانــات هائلــة للنمــو فــي 
صناعــة األســمنت، وهــو مــا يرجــع إلــى إدارة مجموعــة ريــدي ميكــس بيتــون ذات الخبــرة الطويلــة فــي هــذا المجــال، فضــًا عمــا 

يوفــره الســوق المصــري مــن فــرص فريــدة للنمــو والتنــوع فــي هــذا القطــاع.

السويس للجير

ــر  ــن أكب ــدة م ــي واح ــيه UNICALCE، وه ــركة أونيكالش ــع ش ــو 2007 م ــهر يوني ــي ش ــا ف ــمنت اتفاق ــويس لألس ــركة الس ــت ش وقع
مــوردي الجيــر فــي العالــم، لتأســيس مشــروع مشــترك لتصنيــع الجيــر المطفــأ وســريع الشــك للســوق المصــري. ويدخــل الجيــر المائــي 
فــي نطــاق واســع مــن االســتخدامات مــن بينهــا معالجــة الميــاه وميــاه الصــرف وتثبيــت التربــة، إضافــة إلــى االســتخدامات الزراعيــة 

وتعديــل اإلســفلت، كمــا يدخــل فــي تركيــب بعــض مــواد البنــاء مثــل المونــة ومونــة البيــاض والدهــان الجيــري األبيــض والجــص.

السويس للنقل والتجارة

ــز جــودة الخدمــات المقدمــة  ــاس، وتعزي ــة مبيعــات األســمنت الســائب واألكي ــل والتجــارة مســؤولية تنمي ــى شــركة الســويس للنق تتول
ــى  ــا يصــل إل ــل م ــارة بنق ــل والتج ــت شــركة الســويس للنق ــدة، قام ــرات جي ــن خب ــا م ــا لديه ــا مم ــياق. انطاق ــذا الس ــي ه ــاء ف للعم
1.119.539 طــن مــن األســمنت فــي عــام 2012. وعــاوة علــى ذلــك، قامــت شــركة الســويس للنقــل والتجــارة بتوســع أنشــطتها مــن 
خــال تأســيس محــات Bravo لبيــع التجزئــة بمبيعــات وصلــت إلــى 43.440 طــن مــن األســمنت، وأربــاح تجــاوزت مــا تــم تحقيقــه 

مــن أربــاح فــي عــام 2011 بنســبة 14.3% لتصــل إلــى 2.4 مليــون جنيــه مصــري فــي 2012.

شركة الهالل لألسمنت – الكويت

ــال  ــركة اله ــي لش ــاط الرئيس ــل النش ــة. ويتمث ــة مغلق ــاهمة كويتي ــركة مس ــام 1984 كش ــي ع ــمنت ف ــال لألس ــركة اله ــت ش تأسس
لألســمنت، التــي تعــد ثالــث أكبــر شــركة فــي مجــال صناعــة األســمنت فــي الكويــت، فــي اســتيراد وتخزيــن وتوزيــع األســمنت ومــواد 

ــاء الســائبة األخــرى. البن

شركة السويس لالستيراد والتصدير

ــة شــركات الســويس لألســمنت. وغــرض  ــة لمجموع ــي تابع ــام 2009، وه ــي ع ــر ف ــتيراد والتصدي تأسســت شــركة الســويس لاس
ــي الســوق  ــادي ف ــى األســمنت الرم ــب عل ــة الطل ــي إطــار ســعيها لتلبي ــك ف ــن الخــارج وذل ــا هــو اســتيراد األســمنت م الشــركة حالي

ــة. المحلي

معلومات لحاملى األسهممعلومات لحاملى األسهم
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أوال: هيكل المساهمة في رأس مال الشركة

 مجموعة إيتالشيمنتى
%55.08

 مؤسسات القطاع العام
%15.10

 المستثمرون العرب واألجانب
%20.23

 مؤسسات القطاع الخاص واألسهم حرة التداول
%9.59

حجم التداول فى البورصة المصرية 2012

حجم التداول
جنية مصري

متوسط السعر 
الشهرى عدد االسهم المتداولة الشهر

6,065,019 23.79 254,924 يناير
11,706,131 23.76 492,602 فبراير
4,854,305 23.4 207,416 مارس
1,573,600 21.38 73,614 ابريل
3,735,752 20.75 180,014 مايو

594,624 19.87 29,930 يونيو
2,393,313 20.08 119,165 يوليو
7,333,711 20.72 353,881 اغسطس

11,417,391 23.87 478,403 سبتمبر
2,945,916 23.62 124,719 اكتوبر
3,390,611 22.9 148,035 نوفمبر
1,106,482 21.17 52,257 ديسمبر

57,116,855 22.71 2,514,960 االجمالى

المصدر: شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة ) ميست(    

توزيعات األرباح 2012

جنيه مصري
201020112012شركة السويس لألسمنت

40.8837.4922.71متوسط سعر السهم
2.65*4.901.65العائد على السهم

11.67  %4.40  %11.99 %العائد الربحي

11.99%

4.40%

11.67%

2010

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2011 2012

العائد الربحى لشركة السويس لالسمنت

العائد الربحي

االستثمارات الصناعية 2012
برنامــج االســتثمارات الصناعيــة لمجموعــة الســويس لألســمنت يتــم توجيهــه لرفــع كفــاءة المنشــآت الصناعيــة الموجــودة بالمجموعــة بمــا يســاعد 

علــي تحســين الكفــاءة  وخفــض التكاليــف وتحقيــق االســتغال األمثــل للمــوارد المســتخدمة فــي الصناعــة.
بالمليون جنيه

201020112012شركة السويس لالسمنت
6,1524,8204,597اإليراد

2,1281,1991,051إجمالي األرباح المجمعة قبل خصم الضرائب و الفوائد و اإلهاك واالستهاك
422345252االستثمارات الصناعية

6.152

4.820 4.597

2.128
1.199 1.051422 345 252

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

0

إجمالي األرباح المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهاك واالستهاك

اإليراد

االستثمارات الصناعية

2010 2011 2012
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تطورات السوق

ــات  ــا االنتخاب ــي تلته ــة الت ــات البرلماني ــل لانتخاب ــي شــهدها عــام 2012 كــرد فع ــات السياســية الت ــى واالضطراب ــراغ األمن ــر الف أث
الرئاســية ومــا صاحبهــا مــن أحــداث علــى الســوق المصريــة. ولــذا، كان عــام 2012 مليئــًا بالتحديــات التــي واجهــت مصــر ومجموعــة 
شــركات الســويس لألســمنت. ففــي أعقــاب موجــة اإلضرابــات واالحتجاجــات واالعتصامــات التــي شــهدتها معظــم مناطــق الجمهوريــة 
فــي عــام 2011، انتشــرت أحــداث وظــروف مماثلــة فــي معظــم مجــاالت الســوق فــى عــام 2012. وفــي الوقــت الــذي وضعــت فيــه 
ــة  ــى ربحي ــرت عل ــرة أث ــة، واجــه االقتصــاد ضغوطــًا كبي ــة نحــو الديمقراطي ــا الصعب ــدأ رحلته ــق لتب ــى أول الطري ــا عل ــاد قدمه الب
واســتدامة العديــد مــن الشــركات واألنشــطة فــي جميــع أنحــاء مصــر. وعلــى الرغــم مــن هــذه الضغــوط، نجحــت مجموعــة شــركات 
الســويس لألســمنت فــي الحفــاظ علــى ريادتهــا للســوق مــرة أخــرى فــي عــام 2012 وأكــدت التزامهــا تجــاه مصــر مــن خــال تركيزهــا 
الدائــم والمســتمر علــى رضــا العمــاء الــى جانــب اهتمامهــا باالســتثمارات االســتراتيجية فــي المبــادرات االجتماعيــة والتحديــث والبيئــة 
والســامة. وقــد شــهد عــام 2012 نقصــًا فــي إمــدادات الطاقــة )الســيما الغــاز والمــازوت( وخاصــة فــي النصــف الثانــي مــن العــام، 
كمــا شــهد إضرابــات فــي جميــع أنحــاء البــاد واضطــراب شــديد فــي أعمــال النقــل، وهــو مــا ألحــق ضــررًا كبيــرًا باالقتصــاد المصــري 

وأدى إلــى تراجــع االســتثمارات األجنبيــة وتباطــؤ نشــاط مشــروعات البنــاء والتشــييد الكبــرى.

وقــد ارتفــع إجمالــي الطلــب علــى األســمنت بنســبة 5.1% فــي عــام 2012 مقارنــة بعــام 2011، ممــا يــدل علــى االنتعاشــة القويــة التــي 
شــهدها الســوق علــى الرغــم مــن حقيقــة أن هــذا الطلــب قــد ارتفــع بفضــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

كمــا كان مــن بيــن التحديــات األخــرى التــي بــرزت خــال عــام 2012 هــو دخــول اثنيــن مــن منتجــي األســمنت الجــدد الــى األســواق 
وهمــا شــركة النهضــة لألســمنت وشــركة صناعــات مــواد البنــاء عــاوة علــى إضافــة خــط إنتــاج جديــد فــي مصنــع أســمنت العريــش، 
وهــو مــا نتــج عنــه حــدوث إضافــة إجماليــة بنحــو 4.6 مليــون طــن مــن الكلنكــر بالطاقــة اإلنتاجيــة للســوق ممــا تســبب فــي وقــوع 

أســعار األســمنت تحــت ضغــط كبيــر.

وقــد حافظــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت علــى مكانتهــا بالســوق كشــركة كبــرى ونشــطة فــي الســوق المصــري، ووجهــت 
معظــم انتاجهــا للســوق المحلــي حيــث وصــل حجــم المبيعــات المحليــة فــي عــام 2012 إلــى 8.3 مليــون طــن مــن األســمنت الرمــادي 
و114 ألــف طــن مــن األســمنت األبيــض و691 ألــف طــن مــن الكلنكــر الرمــادي. كمــا وصــل حجــم مبيعــات صــادرات األســمنت إلــى 

316 ألــف طــن مــن األســمنت الرمــادي و207 ألــف طــن مــن األســمنت األبيــض و6 آالف طــن مــن الكلنكــر األبيــض.

ومــن خــال أكبــر محفظــة متنوعــة مــن المنتجــات، يحظــى العمــاء بفرصــة اختيــار المنتــج الــذي يتناســب مــع طبيعــة احتياجاتهــم. وال 
تعــد القيمــة المضافــة للمســتهلك النهائــي هــي زيــادة اإلنتاجيــة فحســب، ولكنهــا تتمثــل أيضــًا فــي تحقيــق مســتوى أعلــى مــن الجــودة 
مــع تحســين الربحيــة. كمــا اســتطاعت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت الوصــول إلــى ســوق المســتهلك النهائــي مــن خــال منافــذ 

ومحــات برافــو بيلــد BUILD BRAVO التــي تمثــل أحــد الحلــول المبتكــرة للمجموعــة.

وقــد ســجل التركيــز علــى تســليمات األســمنت بنظــام الوصــال 1.5 مليــون طــن مــن إجمالــي المبيعــات. وعــاوة علــى ذلــك، فقــد تــم 
وضــع بعــض مؤشــرات األداء األساســية بهــدف اإلســهام فــي تحقيــق الهــدف الــذي نســعى إليــه دائمــا؛ وهــذا الهــدف إنمــا هــو أن نصبــح 
ــل أحــد العوامــل األساســية لرضــا  ــت المناســب. ويتمث ــي الوق ــى المــكان المناســب وف ــل األســمنت إل ــا مــن توصي ــة تمّكن ــي وضعي ف

العمــاء فــي تجنــب العجــز فــي المخــزون لديهــم مــن خــال زيــادة التســليمات.

ومــن أجــل تعزيــز مكانتهــا الرياديــة لتظــل دائمــًا األقــرب إلــى الســوق، كانــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت هــي الراعــي 
ــى  ــاركت ف ــي ش ــدة الت ــمنت الوحي ــركة األس ــت ش ــد مصــر Egypt Interbuild« 2012 2012« وكان ــرض إنتربيل ــي مع ــي ف الرئيس

ــة.  ــاء فــي المنطق ــد أحــد أكبــر معــارض مــواد البن المعــرض ، ويعــد معــرض إنتربيل

ــن خــال  ــة م ــوق الليبي ــم الس ــمنت بدع ــويس لألس ــركات الس ــة ش ــت مجموع ــدة، قام ــرص الجدي ــن الف ــم ع ــا الدائ ــار بحثه ــي إط وف
ــرب. ــاريين الع ــرض االستش ــى مع ــة إل ــازي باإلضاف ــي غ ــبو بن ــرض إكس ــي مع ــاركة ف المش

وعــاوة علــى ذلــك، وكجــزء مــن جهــود نهــج شــركة الســويس لتقويــة وتعزيــز العاقــات مــع المجتمــع المحلــي والمؤسســات واألوســاط 

األكاديميــة، قامــت شــركة الســويس برعايــة مؤتمــر مدينــة الفيــوم الجديــدة / المــدن المصريــة الخضــراء والمســتدامة فــي الصحــراء« 
الــذي قــام بتنظيمــه المركــز القومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء فــي القاهــرة والفيــوم بمشــاركة خبــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم. وهــذه 
الجهــود هــي أيضــًا جــزء مــن اســتراتيجية االبتــكار لمجموعــة ايتالشــمنتي، حيــث تســعى دائمــًا للبحــث عــن أســاليب أو مــواد البنــاء 

البديلــة والمســتدامة.

كمــا شــاركت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت أيضــًا كراعــي رئيســي فــي االحتفــال باليــوم العالمــي للمواصفــات الــذي قامــت 
بتنظيمــه الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة. وتأتــي هــذه المشــاركة كجــزء مــن النهــج الجديــد لمجموعــة شــركات الســويس 
ــة المســتهدفة خــال  ــة المجتمعي ــق التنمي ــي مصــر مــن أجــل تحقي ــرة ف ــات الكبي ــوى وأعمــق مــع الهيئ ــات أق لألســمنت إلقامــة عاق
الســنوات القادمــة. وقــد قامــت الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة بإهــداء مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت درع الهيئــة 

تقديــرًا لمشــاركتها البــارزة والفعالــة.

إن اســتراتيجية المجموعــة تتمثــل فــي وضــع العميــل فــي بــؤرة نشــاطها األساســي وتحويــل األنشــطة مــن صناعــة مجــردة إلــى صناعــة 
خدميــة، قــد أدت الــى تزايــد رضــا وثقــة العمــاء، ممــا ســاعد المجموعــة علــى االحتفــاظ بمكانتهــا وريادتهــا فــي الســوق. وهنــاك أيضــًا 

خطــط لتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات الجديــدة مــن أجــل تعزيــز وزيــادة رضــا العمــاء:

دراسة واستقصاء مدى رضا العماء	 
خدمات مصممة خصيصًا لفئات معينة من العماء	 
تبادل ومشاركة أفضل الممارسات	 
مركز اتصال العماء	 
جلسات رفع الوعي حول جودة األسمنت	 
تسهيل حياة المستهلك النهائي من خال قرب خدمات المساعدة الفنية	 
تعزيز الشراكات مع الجامعات وكبار االستشاريين في مجال األسمنت	 

االستثمارات

واصلــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، علــى مــدار الســنوات الماضيــة، تنفيــذ برنامــج اســتثماري يهــدف إلــى تحديــث مرافــق 
اإلنتــاج لديهــا بغــرض تحســين كفــاءة العمــل وااللتــزام بأحــدث معاييــر البيئــة والســامة. وقــد تــم االنتهــاء مــن العديــد مــن المشــروعات 

الكبــرى بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 250 مليــون جنيــه فــي المجــاالت التاليــة:

البيئة والسامة )88 مليون جنيه(	 

تحسين األداء والصيانة )133 مليون جنيه(	 

اإلستراتيجية )1 مليون جنيه(	 

الجودة، تكنولوجيا المعلومات ومجاالت أخرى )28 مليون جنيه(	 

ــة  ــة المصــري، تواصــل المجموع ــئون البيئ ــاز ش ــة لجه ــال التابع ــل االمتث ــة عم ــتراتيجية وخط ــة اإلس ــة المجموع ــار خط ــي إط وف
ــل مرســبات  ــى مشــروع لتحوي ــة عل ــي 2012، تمــت الموافق ــات. فف ــي االنبعاث ــم ف ــوث والتحك ــن التل ــي مجــال الحــد م االســتثمار ف

ــه. ــون جني ــى 101.4 ملي ــة تصــل إل ــوان بميزاني ــع حل ــي مصن ــم 1 و2 ف ــي خــط رق ــيجية ف ــى مرشــحات نس ــتاتيكية إل كهروس

ــة،  ــع القطامي ــل فــي مصن ــود البدي ــة مــن البرنامــج االســتراتيجي الســتخدام الوق ــة الثاني ــدأت المجموعــة المرحل وفــي عــام 2012، ب
ويشــمل ذلــك نظــام التغذيــة الميكانيكيــة وتخزيــن الوقــود البديــل، ويجــري العمــل بــه اآلن، بميزانيــة تقــدر بنحــو 46 مليــون جنيــه، ومــن 

المقــرر االنتهــاء منهــا فــي عــام 2013. ومــن المقــرر أن يتوســع البرنامــج ليغطــي مصنعــي حلــوان والســويس.

االستثماراتتطورات السوق
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إدارة الموارد البشرية

التطوير والتدريب:

إدارة الموارد البشرية
التطوير والتدريب

تهــدف مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت إلــى جــذب العمالــة ذات المهــارات واإلمكانيــات المتميــزة وتطويــر أدائهــا واالحتفــاظ 
بها. 

ــق  ــف التخصصــات مــن عــن طري ــن مختل ــة بي ــادل المهــارات والمعرف ــى تب ــب بالمجموعــة عل ــر والتدري ــد ركــزت إدارة التطوي وق
األنشــطة التدريبيــة خــال عــام 2012 حيــث تعــد هــذه األنشــطة مــن أبــرز األمــور التــي تضمــن تميــز العامليــن وتقدمهــم المهنــي. 
ــف ســاعة  ــى 75 أل ــد عل ــت مــا يزي ــة تضمن ــة التعليمي ــة، وفــرت اإلدارة مجموعــة متنوعــة مــن الفــرص التدريبي ــوغ هــذه الغاي ولبل

ــة وشــملت 2800 موظــف بالمجموعــة.   تدريبي

وقــد وجهــت األنشــطة التدريبيــة عنايــة خاصــة ببرامــج محــو األميــة التــي اســتهدفت العامليــن بأربعــة مــن المصانــع الخمســة المملوكــة 
ــة  ــراءة والكتاب ــن بمجموعــة الســويس لألســمنت يعرفــون الق ــع العاملي للمجموعــة. . والهــدف مــن هــذه البرامــج هــو إعــان أن جمي
بحلــول عــام 2015. كمــا أجريــت دورات تدريبيــة حــول القيــادة اآلمنــة للمركبــات مــن أجــل تعزيــز الســامة ورفــع مســتوى الوعــي 
ــة التــي تولــت تنظيمهــا إدارة التطويــر والتدريــب  ــدورات التدريبي بشــأنها. وقــد اســتفاد 226 مديــرًا وســائقًا بالمجموعــة مــن هــذه ال

بالتعــاون مــع إدارة الســامة.

وخال عام 2012، تعاونت إدارة التطوير والتدريب تعاونًا وثيقًا مع إداراتي االتصاالت والعاقات العامة وإدارة السامة في العديد 
 من البرامج على مستوى المجموعة. وقد أثمر هذا التعاون عن تصميم منظومة تدريبية كاملة تشمل جميع العاملين بالمجموعة.

وقد اتسع نطاق برنامج إدارة المواهب والكفاءات  ليشمل العاملين بإدارة المشتريات، إلى جانب ما يزيد على 130 موظف آخرين 
حددتهم اإلدارة الفنية على أنهم كوادر واعدة لهذا البرنامج.

العالقات الصناعية

كان عــام 2012 مليئــًا بالتحديــات والســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة العاقــات الصناعيــة واألنشــطة المرتبطــة بهــا. ومــن أجــل تخفيــف حــدة 
المخاطــر المحتملــة علــى ســير عمليــات اإلنتــاج، بمــا فــي ذلــك االعتصامــات وغلــق بوابــات التســليم بســبب االضطرابــات العماليــة، 
فقــد عملــت إدارة العاقــات الصناعيــة بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى  لضمــان تنفيــذ اإلرشــادات الجديــدة وخطــط العمــل . وفيمــا 

يلــي عــدد مــن اإلنجــازات:

التحكم في دخول منشآت المجموعة

ــة األخــرى.  ــع األربع ــة بالمصان ــم نظــم دخــول مماثل ــة لتصمي ــع القطامي ــى الدخــول بمصن ــم ف ــن نظــام التحك ــًا االســتفادة م ــم حالي ت
ويتطلــب هــذا النظــام تزويــد منشــآت وبوابــات المقــر الرئيســي بتكنولوجيــا بصمــة األصابــع وأن يتــم التحكــم فيهــا بالكامــل مــن خــال 
ــإدارة األمــن. كمــا يقــوم هــذا النظــام أيضــًا بتســجيل وقــت الحضــور  ــه ب ــذي يرتبــط فــي عمل ــة الدخــول بالمجموعــة وال قســم مراقب

واالنصــراف. 

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن المجموعــة بصــدد توصيــل تكنولوجيــا بصمــة األصابــع علــى بوابــة التعبئــة بمصنــع طــره )1( وعلــى بوابــة 
المحجــر بمصنــع الســويس لمراقبــة دخــول العامليــن والــزوار ومــواد التصنيــع.

كمــا يتــم اســتخدام البرنامــج أيضــًا فــي ميكنــة تقاريــر ورديــات العمــل ومقابــل الوقــت اإلضافــي لضمــان توافــر تقاريــر أكثــر دقــة 
ــاءة. وكف

وقــد بدأنــا، بالتنســيق مــع إدارة تكنولوجيــا المعلومــات، فــي تحديــث األجهــزة الخاصــة بالمجموعــة، مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والطابعــات 
وشــبكة الحاســب، المســتخدمة عنــد جميــع البوابــات لتســريع حركــة الدخــول والخــروج خــال فتــرات اإلغــاق.

الرواتب

تهــدف المجموعــة، بعــد اعتمادهــا نظــام ســاب - المــوارد البشــرية ، إلــى مواءمــة نظــام الرواتــب الحالــي )قاعــدة بيانــات OFOQ( مــع 
قاعــدة بيانــات ســاب - المــوارد البشــرية الحالــي لمزيــد مــن الدقــة وســهولة إعــداد التقاريــر.

وعلــى مــدار عــام 2012، وبالتعــاون مــع الشــئون اإلداريــة وإدارة والتمويــل والرقابــة، تمكنــت إدارة المــوارد البشــرية مــن إنشــاء 
مراكــز  التكلفــة للعامليــن بالمصانــع الملتزميــن باتفاقيــات الخدمــات المشــتركة عبــر جميــع شــركات المجموعــة والمقــر الرئيســي لهــا.  

االتفاقيات الجماعية

بــدأت مفاوضــات تجديــد االتفاقيــات العماليــة الجماعيــة فــي شــهر أكتوبــر مــع النقابــات العماليــة بغــرض الوصــول التفــاق متــوازن 
ليدخــل حيــز التنفيــذ بــدءًا مــن عــام 2013.  

إدارة المنشآت

األمن
تنفيــذ مــا يزيــد عــن 65% مــن خطــة األمــن، أي تأميــن البوابــات بمصنــع طــره بالتنســيق مــع إدارة العاقــات الصناعيــة، باســتخدام 	 

ســيارات الدوريــات. 

تقليل المخاطر األمنية؛ أي التهدديات واالعتداءات واالنتهاكات...إلخ، وبالتالي ضمان استمرارية عمليات التشغيل بأمان.	 

الرعاية الطبية
بدأت المجموعة في تطبيق أساسيات مشروع  الرعاية الصحية  مستهدفة ما يلي:	 

اكتشاف الحاالت الخطرة  وذلك من أجل تجنب األخطار الصحية واألخطار المرتبطة بالعمل.	 

إنشاء قاعدة بيانات طبية للمجموعة.	 

وضع  خط أساسي إلجراء فحوصات طبية دورية.	 

ضمــان التدريــب والتثقيــف الصحــي بإجــراء مــا ال يقــل عــن 8 دورات تدريبيــة علــى الدعــم األساســي للحيــاة واإلســعافات األوليــة 	 
للعامليــن وفقــًا لاشــتراطات المفروضــة مــن قبــل الحكومــة.

الخدمات العامة
تــم تحديــث أســطول الســيارات، وشــمل ذلــك جميــع الســيارات القديمــة بشــركات المجموعــة حيــث اســتبدل بهــا ســيارات جديــدة ، 	 

وهــو األمــر الــذي يســهم فــي الحــد مــن األخطــار التــي تهــدد ســامة العامليــن وأيضــا تقليــل انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الضــار 
بالبيئــة، فضــًا عــن تحســين خدمــة النقــل والصــورة العامــة للمجموعــة.

إدارة الموارد البشرية
التطبيق الكلى لبرنامج ساب - الموارد البشرية.	 

رفع مستوى سياسة التأمين الصحي.	 

التخفيض التدريجي لعدد الموظفين لمجموعة شركات السويس لألسمنت	 

خلق فرص لتطوير أداء الموظفين 	 

المواءمة الكاملة للوظائف المحلية مع قائمة وظائف مجموعة إيتالشمنتي.	 

إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية
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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 
ــم جــرد المخــزون  ــد ت ــه وق ــك الحســابات، كمــا تطبــق الشــركة نظــام تكاليــف يفــي بالغــرض من ــة مــع مــا هــو وارد بتل ــة متفق المالي

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 :21 فبراير 2013

مراقبا الحسابات

عماد حافظ راغبنبيل أكرم إسطنبولى
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريةزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصريةزميل 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(

)E & Y( المتضامنون للمحاسبة و المراجعة   

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( والمتمثلة فــي الميزانية المســتقلة في 
31 ديســمبر2012 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 
ــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ  وواضحــًا وفق
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 المائمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات 

المحاســبية المائمــة للظــروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة المســتقلة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا. وقــد تمــت مراجعتنــا وفقــا لمعاييــر 
ــي  ــلوك المهن ــات الس ــزام بمتطلب ــا االلت ــر من ــذه المعايي ــب ه ــارية. وتتطل ــة الس ــن المصري ــي ضــوء القواني ــة وف ــة المصري المراجع

وتخطيــط وأداء المراجعــة للحصــول علــى تأكــد مناســب بــأن القوائــم الماليــة المســتقلة خاليــة مــن أيــة تحريفــات هامــة ومؤثــرة. 

ــم الماليــة المســتقلة.  ــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائ وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدل
وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم  المهنــي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم 
الماليــة المســتقلة ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات 
ــة بقيــام المنشــأة بإعــداد القوائــم الماليــة المســتقلة والعــرض العــادل والواضــح لهــا وذلــك لتصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة  الصل
للظــروف ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأى علــى كفــاءة الرقابــة الداخليــة فــي المنشــأة. وتشــمل عمليــة المراجعــة أيضــا تقييــم مــدى 
ــه  ــذي قدمــت ب ــة اإلدارة وكــذا ســامة العــرض ال ــي أعــدت بمعرف ــرات المحاســبية الهامــة الت مائمــة السياســات المحاســبية والتقدي

القوائــم الماليــة المســتقلة.

وإننــا نــرى أن أدلــة المراجعــة التــي قمنــا بالحصــول عليهــا كافيــة ومناســبة وتعــد أساســا مناســبا إلبــداء رأينــا علــى القوائــم الماليــة 
المســتقلة.

الرأي

ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المســتقلة المشــار إليهــا أعــاه تعبــر بعدالــة ووضــوح ، فــي جميــع جوانبهــا الهامــة، عــن المركــز المالــي 
ــة  ــا النقدي ــي وتدفقاته ــا المال ــن أدائه ــمبر2012، وع ــي 31 ديس ــة( ف ــاهمة مصري ــركة مس ــمنت )ش ــويس لألس ــركة الس ــتقل لش المس
المســتقلة عــن الســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وذلــك طبقــا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن واللوائــح المصريــة 

ــة. ذات العاق

ــي  ــدى الشــركة إســتثمارات ف ــإن ل ــة المســتقلة ، ف ــم المالي - كمــا هــو موضــح بإيضاحــي )1( و)5( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائ
شــركات تابعــة وقامــت بإعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة فــي 31 ديســمبر2012 وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة. ولتفهــم أشــمل للمركــز 
ــإن األمــر  ــخ، ف ــك التاري ــة فــي ذل ــة عــن الســنة المنتهي ــي وتدفقاتهــا النقدي ــي للشــركة فــي 31 ديســمبر2012 وكــذا أدائهــا المال المال

يتطلــب الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة المجمعــة.

تقرير مراقبي الحسابات
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القوائم المالية المستقلة القوائم المالية المستقلة

شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2012/12/312011/12/31إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

1.432.213.5041.578.827.644مبيعات
)1.216.806.674()1.165.947.955(تكلفة مبيعات

266.265.549362.020.970مجمل األرباح

)61.176.367()59.706.795()18(مصروفات عمومية وإدارية 
)17.683.950()17.595.817()12(مخصصات 

3.225.000	مخصصات انتفى الغرض منها
	)7.288.481(انخفاض قيمة المخزون 

359.557	رد انخفاض قيمة المخزون 
	)337.295()8(االنخفاض في قيمة أرصدة العماء

)1.256.834(	االنخفاض في قيمة األرصدة المدينة األخرى
)129.000()117.000(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال أعضاء مجلس اإلدارة

385.264.523518.658.565)20(إيرادات توزيعات أرباح 
65.604.35079.291.085)19(إيرادات أخرى
632.089.034883.309.026أرباح التشغيل

)5.839.861()1.297.466(مصروفات تمويلية
22.187.69834.747.135فوائد دائنة

2.691.2482.143.848)3(أرباح بيع أصول ثابتة
)681.288(27.239.078فروق تقييم عملة

)1.852.764()6.080.760(خسائر بيع مخزون راكد
676.828.832911.826.096األرباح قبل ضرائب الدخل 

)579.599(1.746.906ضرائب الدخل المؤجلة
)106.312.677()82.130.340()17(ضرائب الدخل المقدرة عن العام

596.445.398804.933.820 أرباح العام 
3.094.23)24(نصيب السهم في االرباح

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

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )27( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.

الميزانية المستقلة في 31 ديسمبر 2012

2012/12/312011/12/31إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

أصول غير متداولة
508.589.118550.942.777)3(أصول ثابتة

153.517.080126.394.565)4(مشروعات تحت التنفيذ
4.501.972.8384.515.247.838)5 – أ(إستثمارات فى شركات تابعة

28.334.25728.334.257)5 – ب(إستثمار فى شركة شقيقة
3.739.6804.463.779)5 – ج(إستثمارات متاحة للبيع

686.791636.791)5 – د(مسدد تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى
60.000.00072.000.000)6(قرض إلى شركات تابعة

5.256.839.7645.298.020.007إجمالى أصول غير متداولة

أصول متداولة
227.465.473312.756.457)7(مخزون 
349.989879.356)8(عماء 

13.856.06913.289.599)9(مستحق من أطراف ذات عاقة
74.083.07677.748.293)10(مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

722.084.853505.841.670)11(نقدية لدى البنوك
1.037.839.460910.515.375إجمالى أصول متداولة

إلتزامات متداولة
136.184.390137.146.147)12(مخصصات

198.332.813133.804.170موردون
29.273.77322.339.872)13(مستحق إلى أطراف ذات عاقة

240.076.478278.441.433)14(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
603.867.454571.731.622إجمالى إلتزامات متداولة 

433.972.006338.783.753رأس المال العامل  
5.690.811.7705.636.803.760إجمالى االستثمار

يتم تمويله على النحو التالى
حقوق الملكية

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

2.206.689.265 2.210.626.660)15/ب(احتياطيات أخرى
2.626.6803.350.779صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

1.508.848.3431.247.818.301أرباح مرحلة
596.445.398804.933.820أرباح العام

5.682.470.8835.626.715.967إجمالى حقوق الملكية

إلتزامات غير متداولة
8.340.88710.087.793)16(إلتزامات ضريبية مؤجلة

8.340.88710.087.793إجمالي إلتزامات غير متداولة
5.690.811.7705.636.803.760إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الحسابات مراقبا الحسابات
نبيل أكرم اسطنبولى   

عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان  كوتشوك اوغلوشريف المصرىعماد حافظ راغب

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( إلى )27( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
- تقرير مراقبا الحسابات مرفق.
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القوائم المالية المستقلة

شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

2012/12/312011/12/31إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
676.828.832911.826.096األرباح قبل ضرائب الدخل

)518.658.565()385.264.523()20(إيرادات توزيعات ارباح
97.954.346112.065.579)3(إهاك أصول ثابتة

17.595.81717.683.950)12(المخصصات 
)3.225.000(	مخصصات انتفى الغرض منها

	7.288.481)7(االنخفاض فى قيمة المخزون الراكد
)359.557(	رد االنخفاض فى قيمة المخزون الراكد

	337.295)8(االنخفاض فى قيمة أرصدة العماء
1.256.834	االنخفاض فى قيمة األرصدة المدينة األخرى

1.297.4665.839.861مصروفات تمويلية
)34.747.135()22.187.698(فوائد دائنة

)2.143.848()2.691.248()3()ارباح( بيع اصول ثابتة
681.288)27.239.078(فروق تقييم عملة

363.919.690490.219.503أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل
78.002.5035.971.805)7(التغير في المخزون
)376.477(192.072)8(التغير في العماء 

9.068.158)566.470()9(التغير في المستحق من أطراف ذات عاقة

569.633.341)8.151.655()10(التغير في المصروفات المدفوعة مقدمًا  واألرصدة المدينة األخرى*
)19.869.080(64.528.643التغير في الموردون

)119.691.847(6.933.901)13(التغير في المستحق إلى أطراف ذات عاقة
27.729.153)11.363.702()14(التغير في المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 

493.494.982962.684.556النقدية المتولدة من التشغيل
)5.839.861()1.297.466(مصروفات تمويلية مدفوعة

)102.225.771()97.314.721(ضرائب دخل مدفوعة 
)58.741.669()18.557.574()12(مخصصات مستخدمة

376.325.221795.877.255صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

	)5.000()3(مدفوعات لشراء اصول ثابتة
9.262.5502.161.059)3(متحصات بيع اصول ثابتة

)70.948.719()89.289.504()4(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ
 	13.275.000)5- أ(متحصات من تخفيض استثمارات فى شركات تابعة               

 	)50.000()5- د(مدفوعات تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى
385.264.523518.658.565)20(توزيعات أرباح محصلة

22.187.69834.747.136فوائد دائنة محصلة
340.645.267484.618.041صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012

رأس المال
المصدر 
والمدفوع

احتياطي
فانوني

احتياطيات
اخرى

صافى أرباح  
غير محققة 

من إستثمارات 
متاحة للبيع

أرباح
مرحلة

 أرباح
إجماليالعام

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

909.282.535454.641.2672.206.689.2653.350.7791.247.818.301804.933.8205.626.715.967الرصيد فى 1 يناير 2012 

	)804.933.820(804.933.820				محول إلى أرباح مرحلة
توزيعات أرباح ومحول إلى 

إحتياطيات أخرى  
 	 	2.143.848 	)338.547.445(	)336.403.597(

صافى خسائر غير محققة من 
استثمارات متاحة للبيع

		)724.099(		)724.099(

)203.562.786(	)205.356.333(1.793.547		توزيعات أرباح مرحلية 

596.445.398596.445.398					أرباح العام

909.282.535454.641.2672.210.626.6602.626.6801.508.848.343596.445.3985.682.470.883رصيد 31 ديسمبر 2012

909.282.535454.641.2672.206.600.6432.477.722980.058.452986.645.3345.539.705.953رصيد 1 يناير 2011

	)986.645.334(986.645.334				محول إلى أرباح مرحلة
توزيعات أرباح  ومحول إلى 

احيتاطيات أخرى
		88.622	)718.885.485(  	)718.796.863(

صافى أرباح غير محققة من 
استثمارات متاحة للبيع

			873.057		873.057

804.933.820804.933.820					أرباح العام

909.282.535454.641.2672.206.689.2653.350.7791.247.818.301804.933.8205.626.715.967رصيد 31 ديسمبر 2011

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )27( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

1. نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 1977 طبقــا ألحــكام القانــون 43 لســنة 1974 الــذي ألغــى وحــل 
ــم تســجيل الشــركة بالســجل  ــز االســتثمار 8 لســنة 1997، ت ــات وحواف ــون ضمان ــون 230 لســنة 1989 والمســتبدل بقان ــه القان محل

التجــاري فــي 11 ابريــل 1979 برقــم 181134.

 تســتحوذ مجموعــة إيتــال ســيمنتي )مــن خــال شــركة ســيمون فرنســيه( وتحالــف مــن مســتثمرين آخريــن علــى 80.8% مــن رأس 
مــال الشــركة إعتبــارًا مــن 24 مــارس 2005.

ويتمثــل غــرض الشــركة فــي إنتــاج األســمنت بمختلــف أنواعــه وغيــره مــن المنتجــات المتفرعــة مــن صناعــة االســمنت والمرتبطــة بهــا 
وإنتــاج مــواد البنــاء األخــرى ومســتلزمات التشــييد واالتجــار فيهــا وإســتغال المناجــم والمحاجــر فيمــا عــدا الرمــل و الزلــط ، ويجــوز 
للشــركة أن 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. 

ــم الماليــة  ــار المحاســبة المصــري رقــم )17( “القوائ ــًا لمعي كمــا هــو مبيــن باإليضــاح رقــم )5( فالشــركة لهــا شــركات تابعــة، وطبق
المجمعــة والمســتقلة” والمــادة )188( مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 159 لســنة 1981 ، تعــد الشــركة قوائــم ماليــة مجمعــة يمكــن 

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

تــم إعتمــاد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2012 فــى 21 فبرايــر 2013 طبقــًا لقــرار مجلــس اإلدارة 
المنعقــد فــى ذلــك التاريــخ.

2. أهم السياسات المحاسبية المطبقة

1.2  أسس إعداد القوائم المالية

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة 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 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 المعامات بالعملة األجنبية أوليًا باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة. 

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

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

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)417(	 مدفوعات تسهيات ائتمانية

12.000.00020.000.000متحصات  قرض الى شركة تابعة
)140.000.000(	متحصات  قرض من شركة تابعة

)718.796.863()539.966.383(توزيعات ارباح مدفوعة
1.193.411	تسويات أرباح مرحلة

)837.603.869()527.966.383(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
189.004.105442.891.427صافى الزيادة في النقدية وما في حكمها – خالل العام

)681.288( 27.239.078فروق تقييم عملة
505.841.67063.631.531النقدية وما في حكمها – أول العام

722.084.853505.841.670النقدية وما في حكمها – أخر العام

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

2012/12/312011/12/31إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

722.084.853505.841.670)10( نقدية لدى البنوك
722.084.853505.841.670النقدية وما في حكمها – أخر العام

*  تــم حــذف مبلــغ 11.816.782 جنيــه مصــرى مــن التغيــر فــى المصروفــات المدفوعــه مقدمــا واألرصــده المدينــه األخــرى )إيضــاح 10( حيــث يمثــل تســويه غيــر نقديــة 
تــم حذفهــا مقابــل التغيــر فــى حســاب الضريبــه المســتحقه ضمــن المصروفــات المســتحقه واألرصــده الدائنــه )إيضــاح 14(.

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )27( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

تمتلــك الشــركة القابضــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــال الشــركات التابعــة لهــا مــا يزيــد نصــف حقــوق التصويــت فــي 
الشــركة المســتثمر فيهــا ، فيمــا عــدا تلــك الحــاالت االســتثنائية التــي تظهــر فيهــا بوضــوح أن تلــك الملكيــة ال تمثــل ســيطرة

تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي شــركات تابعــة بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة متضمنــة تكلفــة االقتنــاء‘ وفــى حالــة حــدوث 
ــكل  ــك ل ــة الدخــل وذل ــدرج بقائم ــذا االضمحــال وي ــة ه ــة بقيم ــة الدفتري ــل القيم ــم تعدي ــتثمارات، يت ــك االس ــة تل ــي قيم اضمحــال ف

اســتثمار علــى حــدة.

االستثمارات في شركات شقيقة

االســتثمارات فــي شــركات شــقيقة هــي اســتثمارات فــي شــركات يكــون للشــركة فيهــا نفــوذ مؤثــر ولكنهــا ليســت شــركة تابعــة كمــا أنهــا 
ليســت حصــة فــي مشــروع مشــترك ، ويفتــرض وجــود النفــوذ المؤثــر عندمــا تمتلــك الشــركة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر  
مــن خــال الشــركات التابعــة لهــا  لنســبة 20% أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ، فيمــا عــدا تلــك الحــاالت 

التــي تظهــر فيهــا بوضــوح أن تلــك الملكيــة ال تمثــل نفــوذا مؤثــرا.

تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي شــركات شــقيقة بالقوائــم الماليــة المســتقلة بالتكلفــة متضمنــة تكلفــة االقتنــاء. وفــى حالــة حــدوث 
ــكل  ــك ل ــة الدخــل وذل ــدرج بقائم ــذا االضمحــال وي ــة ه ــة بقيم ــة الدفتري ــل القيم ــم تعدي ــتثمارات، يت ــك االس ــة تل ــي قيم اضمحــال ف

ــى حــدة، وال يجــوز رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة. اســتثمار عل

 االستثمارات المتاحة للبيع 

االســتثمارات المتاحــة للبيــع هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة تــم تصنيفهــا كأصــول متاحــة للبيــع عنــد االقتنــاء وغيــر مبوبــة كقــروض 
ومديونيــات أو كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أو كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.

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 اضمحــال القيمــة وفــى هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالخســائر 

المتراكمــة المســجلة فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل.

ــك االســتثمارات  ــاس قيمــة تل ــم قي ــة يعتمــد عليهــا، فيت ــة بطريق ــوق ملكي ــي حق ــة الســتثمارات ف ــاس القيمــة العادل ــة تعــذر قي ــي حال ف
ــة. بالتكلف

أ( اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــال القيمــة، يتــم اســتبعاد الخســائر المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة 
ويعــاد االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل ، وال يمكــن رد خســائر االنخفــاض فــي قيمــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة مــن خــال قائمــة 

الدخــل ويتــم االعتــراف بالزيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد اضمحــال القيمــة مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة .

ب( اســتثمارات فــي أدوات ديــن: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــال 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 اضمحــال 

القيمــة فــي قائمــة الدخــل تــرد خســائر اضمحــال القيمــة مــن خــال قائمــة الدخــل .

7.2 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.

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

2 . 4  األصول الثابتة وإهالكاتها

ــة بعــد خصــم مجمــع اإلهــاك و الخســائر المتراكمــة الضمحــال القيمــة, وتتضمــن هــذه  ــة التاريخي ــة بالتكلف تظهــر األصــول الثابت
التكلفــة عنــد تحققهــا والوفــاء بشــروط االعتــراف بهــا ، تكلفــة الجــزء المســتبدل مــن المبانــي والمعــدات ، وبالمثــل ، عنــد إجــراء فحــص 
شــامل يتــم االعتــراف بتكاليفــه فــي حالــة الوفــاء بشــروط االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للمبانــي والمعــدات كإحــال، ويتــم االعتــراف 

بجميــع تكاليــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل عنــد تحققهــا. 

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

سنوات
من 6 إلى 20مبانــى و إنشاءات ومرافق وطرق

من 5 إلى 20آالت ومعدات وعدد وأدوات

5وسائل نقل وانتقال

من 5 إلى 10أثاث ومعدات مكاتب

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

اســتبعاد األصــل. 

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

ــد أضمحــل،  ــت ق ــون أصــل ثاب ــى أن يك ــاك مؤشــر عل ــا إذا كان هن ــد م ــة بتحدي ــخ كل ميزاني ــي تاري ــوم الشــركة بشــكل دوري ف تق
عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن قيمتــه اإلســتردادية، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــال لألصــل وبالتالــي يتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه 

اإلســتردادية، وتثبــت خســارة االضمحــال بقائمــة الدخــل.

يتــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة فقــط اذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد قيمــة االصل االســتردادية 
ــرد  ــة ألصــل، )نتيجــة ل ــة الدفتري ــث التتعــدى القيم ــات اخــر خســارة ناتجــة عــن اضمحــال القيمــة ، وتكــون محــدودة بحي ــذ اثب من
ــد  ــي بع ــا )بالصاف ــيتم تحديده ــى كان س ــة الت ــة الدفتري ــه أو القيم ــتردادية ل ــة االس ــة( ، القيم ــة عــن اضمحــال القيم ــارة الناجم الخس
االهــاك( مــا لــم يتــم االعتــراف بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة ، ويتــم إثبــات الــرد 

فــي أيــة خســارة ناجمــة عــن اضمحــال قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل.

5.2  المشروعات تحت التنفيذ

تتمثــل مشــروعات تحــت التنفيــذ فــي المبالــغ التــي تــم إنفاقهــا بغــرض إنشــاء أو شــراء أصــول ثابتــة حتــى تصبــح جاهــزة لإلســتخدام 
فــي التشــغيل حينئــذ تحــول لبنــد األصــول الثابتــة، ويتــم تقييــم المشــروعات تحــت التنفيــذ بالتكلفــة بعــد خصــم اإلضمحــال.

6.2  االستثمارات

االستثمارات في شركات تابعة

االســتثمارات فــي شــركات تابعــة هــي اســتثمارات فــي شــركات يكــون للشــركة فيهــا  ســيطرة، ويفتــرض وجــود الســيطرة عندمــا 
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12.2  ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقًا لقانون الضرائب المصري.

ضرائب الدخل الجارية

يتــم تقييــم أصــول وإلتزامــات ضرائــب الدخــل للفتــرة الجاريــة والفتــرات الســابقة وفقــًا للمبلــغ المتوقــع إســترداده أو ســداده لمصلحــة 
الضرائــب.

ضرائب الدخل المؤجلة

ــا لألصــل  ــرف به ــة المعت ــن القيم ــة بي ــروق المؤقت ــى الف ــات عل ــة اإللتزام ــاع طريق ــة بإتب ــل المؤجل ــة الدخ ــراف بضريب ــم اإلعت ويت
ــك بإســتخدام ســعر  ــة )األســاس المحاســبي( وذل ــي( وقيمتهــا المدرجــة بالميزاني ــة )األســاس الضريب ــزام لإلغــراض الضريبي أو اإللت

ــق. ــة  المطب الضريب

ويتــم اإلعتــراف بضريبــة الدخــل المؤجلــة كأصــل عندمــا يكــون هنــاك إحتمــال قــوي بإمكانيــة اإلنتفــاع بهــذا األصــل لتخفيــض األربــاح 
الضريبيــة المســتقبلية،  ويتــم تخفيــض األصــل بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه منفعــة مســتقبلية .

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.

13.2  االعتراف باإليراد

يتــم االعتــراف باإليــراد إلــى المــدى الــذى تتوفــر فيــه درجــة كافيــة مــن التأكــد بــأن المنافــع االقتصاديــة المرتبطــة بالمعاملــة ســوف 
ــل المســتلم أو المســتحق  ــة للمقاب ــة العادل ــراد بالقيم ــاس اإلي ــم قي ــه. يت ــوق ب ــراد بشــكل موث ــة اإلي ــاس قيم ــن قي ــق للشــركة ويمك تتدف

ــب مبيعــات أو رســوم. ــة أو ضرائ ــى بعــد خصــم أى خصــم تجــارى أو خصــم كمي بالصاف

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

بيع البضائع	 
ــى  ــة الســلع إل ــد األساســية لملكي ــل المخاطــر والعوائ ــوم الشــركة بتحوي ــا تق ــع عندم ــع البضائ ــج عــن بي ــراد النات ــراف باإلي ــم االعت يت

ــع. ــد تســليم البضائ المشــترى ويحــدث هــذا عــادة عن

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.

14.2  المصروفات

ــة والمصروفــات األخــرى مــع  ــة والعمومي ــع المصروفــات شــاملة مصروفــات التشــغيل ، المصروفــات اإلداري ــم االعتــراف بجمي يت
إدراجهــا بقائمــة الدخــل فــى الســنة الماليــة التــى تحققــت فيهــا تلــك المصاريــف.

مخزون اإلنتاج التام : على أساس تكلفة اإلنتاج )طبقًا لقوائم التكاليف( أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.	 
ــة غيــر المباشــرة وال 	  ــة المباشــرة ونصيــب مــن التكاليــف الصناعي ــة المــواد المباشــرة، العمال ــاج كل مــن تكلف وتشــمل تكلفــة اإلنت

تشــمل تكلفــة اقتــراض.
مخــزون إنتــاج غيــر تــام : علــى أســاس التكلفــة الصناعيــة )آلخــر مرحلــة تــم االنتهــاء 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  ــة التقديري ــام والتكلف ــة لإلتم ــة التقديري ــادى ناقصــًا التكلف ــى ســياق النشــاط الع ــرى ف ــع التقدي ــة هــى ســعر البي ــة البيعي ــى القيم صاف
ــع. ــام البي الازمــة إلتم

يتــم االعتــراف باالنخفــاض فــى قيمــة المخــزون إلــى صافــى القيمــة البيعيــة وجميــع خســائر المخــزون ضمــن تكلفــة المبيعــات بقائمــة 
ــة  ــة معتمــدة تراعــي جميــع االســس الفني ــى دراســة فني ــاءا عل ــك بن ــرة التــى حــدث فيهــا االنخفــاض أو الخســارة وذل الدخــل فــى الفت
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.

8.2  العمالء والمدينون المتنوعون

يتم إثبات العماء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصًا خسائر اإلضمحال.

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

9.2  المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام حالــى قانونــى أو حكمــى نتيجــة لحــدث ماضــى، ويكــون معــه مــن 
المتوقــع أن يتطلــب ذلــك تدفقــًا خارجــًا للمــوارد االقتصاديــة لتســوية االلتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتــزام ويتــم 
مراجعــة 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.

10.2  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.

11.2  اإلقتراض

ــات  ــن اإللتزام ــام ضم ــال ع ــتحق خ ــى تس ــغ الت ــب المبال ــم تبوي ــتامها ويت ــم اس ــى ت ــم الت ــًا بالقي ــراض مبدئي ــراف باالقت ــم اإلعت يت
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 خــال عمليــة اإلســتهاك بطريقــة ســعر الفائــدة الفعــال.

يتــم إحتســاب التكلفــة المســتهلكة مــع األخــذ فــي اإلعتبــار أي خصــم أو عــاوة عنــد الشــراء وأتعــاب أو تكاليــف تكــون جــزءًا مــن ســعر 
الفائــدة الفعــال، يــدرج إســتهاك ســعر الفائــدة الفعــال ضمــن تكاليــف التمويــل فــي قائمــة الدخــل.
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3 .  أصول ثابتة 

مباني وإنشاءات أراضى
ومرافق وطرق

آالت ومعدات وعدد 
اإلجماليأثاث ومعدات مكاتبوسائل نقل وانتقالوأدوات

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
التكلفة 

398.503481.017.5621.265.125.87543.741.32258.667.9881.848.951.250في 1 يناير 2012
المحول من مشروعات تحت 

3.523.48255.219.26320.6003.403.64462.166.989	التنفيذ

5.000	5.000			إضافات
)14.228.102(	)6.110.102()8.118.000(		إستبعادات

		900.000)900.000(		إعادة تبويب
398.503484.541.0441.311.327.13838.556.82062.071.6321.896.895.137في 31 ديسمبر 2012

مجمع اإلهالك 
)1.298.008.473()43.414.020()38.951.207()875.194.052()340.449.194(	في 1 يناير 2012

)97.954.346()3.956.533()1.493.595()76.280.863()16.223.355(	إهاك العام
7.656.800	1.557.5666.099.234	إستبعادات

		)74.633(74.633		إعادة تبويب
)1.388.306.019()47.370.553()34.420.201()949.842.716()356.672.549(-في 31 ديسمبر 2012
صافى القيمة الدفترية 

398.503127.868.495361.484.4224.136.61914.701.079508.589.118فى 31 ديسمبر 2012

صافى القيمة الدفترية 
398.503140.568.368389.931.8234.790.11515.253.968550.942.777فى 31 ديسمبر 2011

أواًل:

جنيه مصري
9.262.550متحصالت بيع أصول ثابتة مباعة

14.228.102تكلفة أصول ثابتة مباعة
)7.656.800(مجمع إهاك أصول ثابتة مباعة

)6.571.302(القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة
2.691.248أرباح بيع أصول ثابتة 

ثانيًا:

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

التكلفةاألصل
160.174.318مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

445.207.766آالت ومعدات وعدد وأدوات
31.040.531وسائل نقل وانتقال

35.915.160أثاث ومعدات مكاتب
672.337.775اإلجمالى

ال توجد قيود مفروضة على ملكية األصول الثابتة المدرجة أعاه مقابل القروض والتسهيات االئتمانية الممنوحة للشركة.	 

ال توجد أصول ثابتة معطلة مؤقتًا ، كما أن القيمة العادلة لألصول الثابتة ال تختلف اختافًا جوهريًا عن القيمة الدفترية لهذه األصول.	 

15.2  تكلفة اإلقتراض

ــة  ــة طويل ــرة زمني ــب فت ــذى يتطل ــاج األصــل المؤهــل وال ــاء أو إنشــاء أو إنت ــة مباشــرة باقتن ــراض المتعلق ــف االقت ــم رســملة تكالي يت
ــرى  ــراض األخ ــف االقت ــل تكالي ــم تحمي ــة األصــل، يت ــن تكلف ــزء م ــه كج ــه أو لبيع ــددة ل ــراض المح ــى األغ ــتخدام ف ــزه لإلس لتجهي
كمصــروف فــى الفتــرة التــى تحققــت فيهــا ، تتمثــل تكاليــف االقتــراض فــى الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــى تنفقهــا الشــركة القتــراض 

األمــوال.

16.2  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتمثــل األطــراف ذات العاقــة فــي كل مــن الشــركات الشــقيقة وكبــار المســاهمين والمديريــن واإلدارة العليــا للشــركة، وتمثــل أيضــا 
الشــركات المســيطر عليهــا أو خاضعــة لســيطرة مشــتركة أو نفــوذ مؤثــر مــن قبــل تلــك األطــراف ذات العاقــة، ويتــم اعتمــاد الشــروط 

والسياســات التســعيرية للمعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

17.2  التقديرات المحاسبية

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة قيــام اإلدارة بعمــل تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى قيــم األصــول، 
االلتزامــات، اإليــرادات والمصروفــات خــال الســنوات الماليــة، هــذا وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

18.2  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 اضمحــال 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 

ــد  ــون أصــل ق ــى أن يك ــر عل ــاك مؤش ــا إذا كان هن ــد م ــوم الشــركة بتحدي ــة ، تق ــخ كل ميزاني ــي تاري ــكل دوري ف ــوم الشــركة بش تق
أضمحــل، عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل أو وحــدة مولــدة للنقــد عــن قيمتــه اإلســتردادية، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــال لألصــل 

ــه اإلســتردادية، وتثبــت خســارة االضمحــال بقائمــة الدخــل. ــى قيمت ــم تخفيضــه إل ــي يت وبالتال

يتــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد قيمــة األصل االســتردادية 
ــرد  ــة ألصــل، )نتيجــة ل ــات أخــر خســارة ناتجــة عــن اضمحــال القيمــة ، وتكــون محــدودة بحيــث ال تتعــدى القيمــة الدفتري ــذ إثب من
ــد  ــي بع ــا )بالصاف ــيتم تحديده ــي كان س ــة الت ــة الدفتري ــه أو القيم ــتردادية ل ــة االس ــة(، القيم ــال القيم ــن اضمح ــة ع ــارة الناجم الخس
اإلهــاك( مــا لــم يتــم االعتــراف بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة، ويتــم إثبــات الــرد 

فــي أيــة خســارة ناجمــة عــن اضمحــال قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل.

19.2  قائمة التدفقات النقدية 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة.

20.2  النقدية وما في حكمها

بغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ، فــإن النقديــة ومــا فــي حكمهــا تشــمل النقديــة بالصنــدوق، الحســابات الجاريــة بالبنــوك والودائــع 
ألجــل التــي تســتحق خــال ثاثــة أشــهر وتخصــم البنــوك أرصــدة دائنــة.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

ب. استثمار فى شركة شقيقة

نسبة
المساهمة

القيمة االسمية
2012/12/312011/12/31للسهم

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%

451028,334,25728,334,257شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(
28,334,25728,334,257

ج. استثمارات متاحة للبيع

نسبة
المساهمة

القيمة االسمية
2012/12/312011/12/31للسهم

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%

شركة الفارج لألسمنت – مصر )ش.م.م(
– مقيدة بالبورصة )سوق غير نشطة(

)الشركة المصرية لألسمنت سابقًا(
0.13710001,113,0001,113,000

2.626.6803.350.779صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
3.739.6804.463.779

د. مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى

نسبة
المساهمة

القيمة االسمية
2012/12/312011/12/31للسهم

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%

99.93.64186,791186,791شركة سويس بوسفور
1100500.000450,000شركة ايطالجن مصر للطاقة )ش.م.م(

686.791636,791

6. قرض الي شركات تابعة

بتاريــخ 20 أكتوبــر 2006 وافــق مجلــس ادارة شــركة الســويس لاســمنت علــى منــح الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة 
ــغ  ــدة ســنوية تبل ــة مصــرى بفائ ــون جني ــغ 300 ملي ــة( )شــركة تابعــة( والشــركات التابعــة لهــا قــرض بمبل )شــركة مســاهمة مصري
10.54%، وقــد بلــغ رصيــد القــرض فــي 31 ديســمبر 2012 بمبلــغ 30 مليــون جنيــه مصــرى للشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة 

الجاهــزة و 30 مليــون جنيــه مصــرى للشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء )ديكــوم(.

7. مخزون 
2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

5.003.0306.038.642خامات
182.175.745227.708.770قطع غيار ومهمات

2.462.2095.268.211وقود
3.231.9744.813.422مستلزمات تعبئة

74.796.97379.399.517إنتاج غير تام
14.552.62933.554.970إنتاج تام

1.393.8634.835.394اعتمادات مستنديه
283.616.423361.618.926

يخصم:
)47.427.639()55.130.993(انخفاض قيمة مخزون قطع غيار راكد

)1.434.830()1.019.957(انخفاض قيمة مخزون )مهمات - أكياس( راكد
)56.150.950()48.862.469(

 227.465.473312.756.457

4. مشروعات تحت التنفيذ

الرصيد في
المحول لألصول الثابتةاإلضافات خالل العام1 يناير 2012

خالل العام
الرصيد في

31 ديسمبر 2012
جنيه مصريجنية مصريجنيه مصريجنيه مصري

126.394.56589.289.504)62.166.989(153.517.080

5. إستثمارات

أ . إستثمارات فى شركات تابعة 

نسبة
المساهمة

القيمة االسمية
للسهم

تكلفة اإلستثمارات
2012/12/312011/12/31

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
شركات تابعة

99.47352.832.496.9522.832.496.952شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
66.1251,287,617,9921,287,617,992شركة أسمنت بورتاند طره المصرية )ش.م.م(

5115,29270.415.816270.415.816شركة الهال لاسمنت – الكويت )ش.م.ك(
5210081.432.85981.432.859الشركة العالمية إلنتاج الخراسانة الجاهزة )ش.م.م(*

53,301022,438,10822,438,108شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 
90100225,000225,000شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(

90100225.00013,500,000شركة اكسيم إيجيبت )ش.م.م(

شركات تابعة من خالل استثمارات غير مباشرة**
49,661003,621,1003,621,100شركة السويس للجير)ش.م.م(

96,321003,500,0003,500,000شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(
52101111الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(

		97.8810%شركة السويس لاستيراد والتصدير )ش.م.م( 
4.501.972.8384.515.247.838

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

52 % فــي الشــركة الجديــدة.
وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــى 26 فبرايــر 2012 تعديــل المــادة )2( مــن النظــام األساســى بتعديــل اســم الشــركة الــى: العالميــة إلنتــاج الخرســانة 

الجاهــزة.
** باإلضافــة الــي مســاهمة الشــركة فــي الشــركات التابعــة ، تمتلــك الشــركة مســاهمات غيــر مباشــرة مــن خــال 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 لاســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة ) مــن خــال شــركة أســمنت بورتانــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة 

تابعــة بنســبة 66.12%( فــي شــركة الســويس للجيــر )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة%49.66.
مســاهمة شــركة الســويس لاســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة )مــن خــال شــركة أســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة %98,69 
و شــركة أســمنت بورتانــد طــره المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 66.12%(  فــي شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( 

بنســبة %96.32.
مســاهمة شــركة الســويس لاســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة »مــن خــال الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة ) شــركة مســاهمة مصريــة ( - شــركة 

تابعــة بنســبة 52% فــي الشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء )ديكــوم( )ش.م.م( بنســبة %52«.
مســاهمة شــركة الســويس لاســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( غيــر المباشــرة ) مــن خــال شــركة التنميــة للصناعــات )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 
98.28%و شــركة أكســيم إيجيبــت )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة بنســبة 98.28% و شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( - شــركة تابعــة 

بنســبة 96.32%( فــي شــركة الســويس لاســتيراد والتصديــر )ش.م.م( بنســبة %97.88.
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12. مخصصات 

الرصيد في
1 يناير 2012

المكون 
خالل العام

المستخدم 
خالل العام

إعادة 
تبويب

الرصيد في
31 ديسمبر 2012 

جنيه مصريجنية مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
65.550.000	)14.657.574(69.150.00011.057.574مطالبات ضريبية محتملة

1.250.00013.838.465)400.000(11.704.8971.283.568منازعات قضائية
2.309.581	)3.500.000(3.500.0002.309.581تعويضات معاش مبكر
54.486.344		51.541.2502.945.094مطالبات دعم التدريب

	)1.250.000(		1.250.000مطالبات بيئية
137.146.14717.595.817)18.557.574(-136.184.390

13. مستحق الى اطراف ذات عالقة

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

17.197.9717,669,128شركة سيمون فرنسيه )مساهم رئيسي(
1.657.5893,447,352شركة ايتال شيمنتى

8.516.7417.188.501شركة السويس لألكياس )ش.م.م(
2.752.021	شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

112.002	شركة السويس لاستيراد و التصدير )ش.م.م(
1.901.4721.170.868شركة السويس للنقل و التجارة )ش.م.م(

29.273.77322,339,872

14. مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

27.368.42222.628.083مصروفات مستحقة
62.035.15582.274.748عماء - دفعات مقدمه

1.378.8571.226.745مصلحة الضرائب – ضرائب كسب عمل
1.296.4531.153.317مصلحة الضرائب – خصم منبع

10.800.8747.007.421مصلحة الضرائب – ضرائب مبيعات   
3.595.0773.477.663تأمين للغير   

841.092729.269تأمينات اجتماعية وتأمين صحي
50.630.20850.812.594أرصدة دائنة أخرى

157.946.138169.309.840
109.131.593	ضرائب دخل مستحقة

	82.130.340ضرائب دخل مستحقة عن العام
240.076.478278.441.433

15. رأس المال واالحتياطيات

15/أ . رأس المال 

حــدد رأس مــال الشــركة المرخــص بــه بمبلــغ مليــار جنيــه مصــري وبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع  640 مليــون جنيــه مصــري 
موزعــا علــى 64000000 ســهم قيمــة كل ســهم 10 جنيــه مصــري وبتاريــخ 30 يونيــو 2005 صــدر قــرار الســيد الدكتــور / وزيــر 
االســتثمار بالموافقــة علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة التــي انعقــدت بتاريــخ 17 ابريــل 2005 بغــرض الموافقــة 
ــوع 128000000 ســهم  ــح عــدد أســهم رأس المــال المصــدر والمدف ــى ســهمين ليصب ــة كل ســهم مــن أســهم الشــركة إل ــى تجزئ عل

8. العمالء 

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

687.284879.356عماء
يخصم

	)337.295(االنخفاض في قيمة أرصدة العماء
349.989879.356

9. مستحق من أطراف ذات عالقة

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

851.6371.802.464الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
169.650	شركة السويس للجير)ش.م.م(

5.467.2239.920.116شركة اسمنت بورتاند طره المصرية )ش.م.م(
	6.242.364شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
	49.135شركة اكسيم إيجيبت )ش.م.م(

	19.177شركة السويس لاستيراد و التصدير)ش.م.م(
366366شركة تكنوجرا فيل للمحاجر –مصر )ش.م.م(

1.226.1671.397.003الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(
13.856.06913.289.599

10. مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

9.055.2046.991.513مصروفات مدفوعة مقدمًا
12.598.52013.065.938دفعات مقدمة للموردين

33.232.31329.884.267تأمينات لدى الغير
100.0001.500.000مدينو بيع اصول ثابتة

8.934.0109.271.763مصلحة الضرائب
3.467.59710.278.052ضرائب مستردة
1.459.1771.447.255ايرادات مستحقة

7.370.8777.444.127ارصدة مدينة اخرى
76.217.69879.882.915

)2.134.622()2.134.622(يخصم: اضمحال قيمة األرصدة المدينة األخرى 
74.083.07677.748.293

11. نقدية لدى البنوك

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

أ - الجنيه المصري:
48.822.63264,319,574حسابات جارية 

125.591.84745,105,930اذون خزانة )تستحق خال ثاثة شهور(
ب - عمالت أجنبية:

864.305675,929حسابات جارية
546.806.069395,740,237ودائع ألجل ) تستحق خال ثاثة شهور(

722.084.853505,841,670
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17. تسوية السعر الفعلى لضريبة الدخل

2012/12/31
جنيه مصري

676.828.832صافى األرباح قبل ضرائب الدخل
  

يضاف :
25.636.466مخصصات 

1.293.668مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة
3.683.210تبرعات

97.954.346اإلهاك المحاسبى
350.000مطالبات بيئية
4.519.303نادى العاملين

464.263تعويضات وغرامات
184.218مرتب رئيس مجلس اإلدارة شركة الهال لألسمنت )ش.م.ك(

يخصم:
)97.539.493(اإلهاك الضريبى

)3.900.000(المستخدم من المخصصات
)1.000.000(مصروفات مستحقة

)2.691.248(أرباح رأسمالية
)824.460(تبرعات معتمدة

)2.359.091(أرباح مكافأة  مجلس اإلدارة فى السويس األكياس واسمنت طرة
)414.873(التغير فى مخصص مخزون االكياس الراكدة

)373.663.782(توزيعات شركات تابعة
328.521.359وعاء األرباح الخاضع للضريبة

 %25 X 328.521.359 )%25( 82.130.340ضريبة الدخل بسعر
82.130.340ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي                                    12.13 %              

 %25 X 676.828.832  )%25( 169.207.208ضريبة الدخل بسعر
169.207.208ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة المطبق                                 

18. المصروفات العمومية واإلدارية

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

10.039.26911.349.411أتعاب المساعدة الفنية )ايضاح 26-أ(
17.623.24314.136.811مرتبات

7.236.8237.485.133النادى الرياضى وخدمات إجتماعية
5.347.5025.429.077مصروفات نقل وإنتقاالت

19.459.95822.775.935مصروفات عمومية وإدارية أخرى 
59.706.79561.176.367

بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري للســهم، وبتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة زيــادة رأس المــال 
المرخــص بــه ليصبــح بمبلــغ مليــار وثاثمائــة مليــون جنيــه مصــرى وزيــادة رأس المــال المصــدر والمدفــوع ليصبــح 909.282.535 

جنيــه مصــري مــوزع علــى 181856507 ســهم بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري.

15/ب. االحتياطيات 

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

454.641,267454.641,267احتياطي قانوني

2.013.865.9032.013.865.903احتياطي خاص – عاوة اصدار
185.853.347185.853,347احتياطي خاص

10.907.4106.970.015احتياطي رأسمالي 

2.210.626.6602.206.689.265إجمالى اإلحتياطيات األخرى
2.665.267.9272.661.330.532إجمالى 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 عــاوة اإلصــدار عنــد إصــدار الزيــادة األخيــرة فــي رأس المــال بتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 بعــد 
اســتيفاء الحــد األقصــى لاحتياطــي القانونــي ليصــل إلــى 50% مــن رأس المــال المدفــوع.

احتياطي خاص

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

احتياطي رأسمالي

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

16. التزامات ضريبية مؤجلة

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

)39.586.103(   )40.655.201(اهاك األصول الثابتة

32.314.31429.498.310المخصصات

)10.087.793()8.340.887(صافي ضريبة الدخل المؤجلة المثبتة  )كإلتزام( 
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22. الموقف الضريبي

أ( ضرائب شركات األموال

الفترة من بداية التأسيس حتى عام 2006:	 
تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة، وقد تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

عام 2007:	 
تم فحص دفاتر الشركة ولم تخطر الشركة باى تقديرات حتى تاريخه.

الفترة من عام 2008 حتى عام 2011:	 
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحة، لم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة.

ب( ضرائب المبيعات

الفترة من بداية التأسيس حتى عام 2007:	 
تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة، وقد تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:	 
تم االنتهاء من فحص الدفاتر عن هذه الفترة و قامت الشركة باالعتراض على نتيجة الفحص.

الفترة من عام 2010 حتى عام 2011:	 
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحة، لم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة.

ج( ضرائب كسب العمل 

الفترة من بداية التأسيس حتى عام 1998:	 
تم الفحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

الفترة من عام 1999 حتى عام 2004:	 
ــة المســموحة )شــهريًا(  ــرة القانوني ــب خــال الفت ــا لمصلحــة الضرائ ــن وتقديمه ــة مــن العاملي ــوم الشــركة باســتقطاع الضريب تق

ــرة. وجــارى الفحــص الضريبــي عــن هــذه الفت

الفترة من عام 2005 حتى عام 2011:	 
تقوم الشركة باستقطاع الضريبة من العاملين وتقديمها لمصلحة الضرائب خال الفترة القانونية المسموحة )شهريًا(.

ولم يتم فحص الشركة عن هذه الفترة حتي اآلن.

د( ضريبة الدمغة 

الفترة من بداية التأسيس وحتي عام 2005:	 
تم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.

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

العام 2011:	 
لم يتم فحص دفاتر الشركة عن هذه الفترة.

19. إيرادات أخرى

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

6.501.9626.524.834أتعاب إدارة الشركات التابعة
49.811.95563.730.958تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة *

9.290.4339.035.293إيرادات أخرى
65.604.35079.291.085

* يتمثــل هــذا المبلــغ فــي قيمــة مســتحقات مصلحــة الضرائــب مــن رســم تنميــة الطفلــة والتــي تــم إثباتهــا كالتــزام لصالــح مصلحــة الضرائــب عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 

وحتــى31 ديســمبر 2012 تــم ردهــا ضمــن حســاب اإليــرادات األخــرى بقائمــة الدخــل وذلــك وفقــًا لاجتمــاع الــذي انعقــد بتاريــخ 28 ديســمبر 2010 بمكتــب الســيد رئيــس 

مصلحــة الضرائــب مــع ممثلــي شــركات االســمنت العاملــة فــي مصــر .

وبموجــب القــرار الصــادر مــن رئاســة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 26 إبريــل 2012 فقــد تــم تعديــل رســم تنميــة الطفلــة عــن الفتــرة مــن 5 مايــو 2008 حنــي 30 يونيــو 2010 

ليصبــح 9 جنيــه لطــن األســمنت. 

وقــد حصلــت الشــركة خــال العــام علــي تســوية نهائيــة مــن مصلحــة الضرائــب وبنــاءًا عليهــا فــإن القيمــة المســتحقة مــن مصلحــة الضرائــب وحتــي الفتــرة المنتهيــة فــي 31 

يوليــو 2012 قــد بلغــت 81.603.296 جنيــه مصــري والتــي ســيتم اســتهاكها مــن رســوم تنميــة الطفلــة المســتقبلية ، طبقــَا لخطــاب مصلحــه الضرائــب فــى هــذا الشــأن.

20. ايرادات توزيعات ارباح

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

214.973.999252.060.614شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
132.420.380203.359.870شركة أسمنت بورتاند طره المصرية )ش.م.م(

3.120.00014.300.000الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(
16.574.33128.300.536شركة السويس لألكياس )ش.م.م( 

488.482463.400شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( 
شركة الفارج لألسمنت – مصر )ش.م.م( 

686.5901.680.051)الشركة المصرية لألسمنت سابقًا(
5.400.00010.800.000شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م(

11.600.7417.694.094شركة الهال لاسمنت )ش.م.ك(
385.264.523518.658.565

21. اإللتزامات المحتملة

تتمثل اإللتزامات المحتملة فى اآلتى:

تســهيات ائتمانيــة قصيــرة األجــل حصلــت عليهــا الشــركة مــن عــدة بنــوك مختلفــة يبلــغ حدهــا االئتمانــي 670 مليــون جنيــه مصــري 	 
ولــم يتــم اســتخدامها خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2012.

خطابات الضمان الصادرة بنـاًء على طلب الشركـة من عدة بنوك كما يلي: 	 

المبلغاسم البنك 
بعملة اإلصدار

المعادل
بالجنيه مصري

الغطاء النقدي
جنيه مصري

10.00010.00010.000البنك األهلي سوستيه جنرال

1.831.5501.831.55019.763بنـك اإلسكندرية

1.841.5501.841.55029.763
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

25. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

أ( شركة سيمون فرنسية )مساهم رئيسي(:

بلغــت قيمــة أتعــاب المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن شــركة ســيمون فرنســيه )مســاهم رئيســي( عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 إلــى 
31 ديســمبر 2012 مــا يعــادل 19.948 مليــون جنيــه مصــري تمثــل 1% مــن أجمالــي إيــرادات المجموعــة عــن مبيعــات المنتجــات 
األســمنتية بعــد اســتبعاد المعامــات المتبادلــة )الحــد األقصــى لهــذه األتعــاب 1% طبقــا لاتفاقيــة( وتــم تحميــل قائمــة الدخــل بنصيــب 

الشــركة مــن المطالبــات الــواردة عــن هــذه األتعــاب وقدرهــا 10.039 مليــون جنيــه مصــري )إيضــاح 18(. 

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

ــال  ــل الخدمــات المقدمــة مــن شــركة إيت ــى مقاب ــه مصــرى ف ــون جني ــغ 4.445 ملي ــال شــيمنتى البال ــل المعامــات لشــركة إيت يتمث
ــر  ــرة مــن 1 يناي ــدات والخدمــات األخــرى عــن الفت ــة( عــن التوري شــيمنتى لشــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري

2012 الــى 31 ديســمبر 2012.

ج( شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(:

بلغــت التوريـــدات وخدمـــات تصنيـــع األكيــاس المقدمـــة مـــن شركـــة السويـــس لألكيــاس )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( 
مبلــغ  83.933 مليــون جنيــه مصــري.

بلــغ نصيــب شــركة الســويس لألكيــاس مــن أتعــاب المجموعــة )مجموعــة الســويس لاســمنت(عن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 إلــى 
31 ديســمبر 2012 مبلــغ  5.385 مليــون جنيــه مصــري.

د( شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(:

بلغــت مبيعــات االســمنت لشــركة اســمنت طــره )شــركة مســاهمة مصريــة ( )شــركة تابعــة( عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 الــى 
31 ديســمبر 2012 مبلــغ 8.175 مليــون جنيــة.

بلــغ نصيــب شــركة اســمنت طــره )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة ( مــن أتعــاب ) مجموعــة الســويس لاســمنت ( عــن 
الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 إلــى 31 ديســمبر 2012 مبلــغ 31.879 مليــون جنيــه مصــري.

بلغــت مبيعــات مــادة االكســيم  لشــركة اســمنت طــره )شــركة مســاهمة مصريــة ( )شــركة تابعــة( عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 
الــى31 ديســمبر 2012 مبلــغ 1.189 مليــون جنيــة.

هـ( شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(:

بلغــت مشــتريات الكلينكــر مــن شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة ( )شــركة تابعــة ( عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 
الــى31 ديســمبر 2012 مبلــغ  3.047 مليــون جنيــه مصــري .

بلغــت مبيعــات مــادة اكســيم لشــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة ( )شــركة تابعــة ( عــن الفتــرة  مــن 1 ينايــر 2012 
الــى31 ديســمبر 2012 مبلــغ 0.862 مليــون جنيــة مصــري .

بلــغ نصيــب شركـــة اســمنت حلـــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( مــن أتعــاب )مجموعــة الســويس لاســمنت ( عــن 
الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 إلــى 31 ديســمبر 2012 مبلــغ 43.867 مليــون جنيــه مصــري.

بلغــت مبيعــات االســمنت لشــركة اســمنت حلــوان )الشــركة القابضــة( عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 2012 الــى31 ديســمبر 2012 مبلــغ  
0.979 مليــون جنيــه مصــري.

هـ( تعديالت على قوانين الضرائب

بتاريــخ الرســمية  بالجريــدة  نشــرها  وتــم  الضرائــب  قوانيــن  أحــكام  بعــض  لتعديــل  قوانيــن  عــدة   صــدرت 
6 ديسمبر 2012.

ــم يتــم إثبــات تأثيــر تلــك التعديــات بالقوائــم الماليــة لحيــن صــدور قــرار نهائــي  وحيــث أنــه قــد تــم تعليــق العمــل بتلــك القوانيــن، ل
بشــأنها.

23. القيمة العادلة لألدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها

أ( األدوات المالية

ــوك،  ــدى البن ــة ل ــة، أرصــدة النقدي ــن األصــول المالي ــة ، وتتضم ــات المالي ــي األصــول وااللتزام ــركة ف ــة للش ــل األدوات المالي تتمث
ــة،  ــهيات االئتماني ــة التس ــات المالي ــن االلتزام ــا تتضم ــرى ، كم ــة أخ ــة وأرصــدة مدين ــن أطــراف ذات عاق ــتحق م ــاء، المس العم

ــة أخــرى.  ــة وأرصــدة دائن ــركة تابع ــن ش ــرض م ــة، ق ــى أطــراف ذات عاق ــتحق إل ــوردون، المس الم

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.

القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.

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 العمــات األجنبيــة فــي التغيــرات فــي ســعر الصــرف والــذي يؤثــر علــى المدفوعــات والمقبوضــات بالعمــات األجنبيــة 
وكذلــك تقييــم األصــول وااللتزامــات بالعمــات األجنبيــة. وقــد بلــغ حجــم األصــول بالعمــات األجنبيــة مبلــغ  556.767.860 جنيــة 

مصــري، فــى حيــن بلــغ حجــم االلتزامــات بالعمــات األجنبيــة مبلــغ 45.402.549 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 اختافــا جوهريــا عــن قيمتهــا الدفتريــة فــي تاريــخ الميزانيــة. 

24. 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 خــال العــام وذلــك علــى النحــو التالــي: 

2012/12/312011/12/31
جنيه مصريجنيه مصري

596.445.398804.933.820صافى ربح العام
يخصم:

)3.000.000()3.000.000(نصيب أعضاء مجلس اإلدارة فى توزيعات األرباح )تقديرى( * / فعلى 
)33.340.360()31.000.000(نصيب العاملين فى توزيعات األرباح )تقديرى ( */ فعلى

562.445.398768.593.460صافى األرباح القابلة للتوزيع المنسوب الى حملة األسهم العادية
181856507181856507المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة

3.094.23نصيب السهم فى األرباح

*  تقديرى / تحت إعتماد الجمعية العامة.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

و( الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(:

بلغــت مبيعــات االســمنت للشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الفتــرة مــن 
1 ينايــر 2012 إلــى31 ديســمبر 2012 مبلــغ  2.726 مليــون جنيــة مصــري.

ز( الشركة المصرية لتنمية مواد البناء -  ديكوم )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(:

بلغــت مبيعــات االســمنت للشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء -  ديكــوم )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الفتــرة 
مــن 1 ينايــر 2012 إلــى  31 ديســمبر 2012 مبلــغ  2.726 مليــون جنيــة مصــري.

ح( شركة السويس للنقل والتجارة )شركة مساهمة مصرية( )شركة تابعة(:

بلغــت مبيعــات االســمنت لشــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الفتــرة مــن 1 ينايــر 
ــة مصــري. ــون جني ــغ  0.415 ملي ــى31 ديســمبر 2012 مبل 2012 إل

بلغــت خدمــات نقــل االســمنت المقدمــة مــن شــركة الســويس للنقــل والتجــارة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( عــن الفتــرة 
مــن 1 ينايــر 2012 الــى 31 ديســمبر 2012 مبلــغ 7.007 مليــون جنيــة مصــري. 

26. أحداث هامة

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2011، حدثــت بعــض األحــداث الجوهريــة فــي مصــر والتــي أثــرت علــى المنــاخ االقتصــادي 
ــات أســعار صــرف  ــال، تقلب ــرادات، نمــو األعم ــات اإلي ــة ثب ــة متضمن ــة يمكــن أن يعــرض الشــركات ألخطــار مختلف ــذي بالتبعي وال

العمــات األجنبيــة وتقييــم / اضمحــال األصــول.

27. أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2011 لتتمشى مع عرض القوائم المالية المستقلة لهذا العام. 



شركة السويس لألسمنت
)شركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة
عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012

وتقرير مراقبى الحسابات عليها

2012
التقرير 

السنوي
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تقرير مراقبي الحسابات

الميزانية المجمعة في 31 ديسمبر 2012
20122011إيضاح

جنيه مصرىجنيه مصرى
أصول غير متداولة

3,577,674,7733.568.958.291)4(أصول ثابتة 
376,075,663361.764.942)5(مشروعات تحت التنفيذ

2,615,836,5132,684,523,061الشهرة
29,021,78032.487.264)6أ(إستثمار فى شركة شقيقة
3,760,2414.484.340)6ب(إستثمارات متاحة للبيع

8,429,2798,429,279)6ج(إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
43,194,28943,094,289)6د(مسدد تحت حساب اإلستثمار فى شركات تابعة وأخرى

6,653,992,5386,703,741,466إجمالى أصول غير متداولة

أصول متداولة
804,355,247997.770.696)7(مخزون 

268,078,270246.829.117)8(عماء وأوراق قبض 
334,430,440264.621.718)9(مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

1,622,317,0941.447.869.987)10(نقدية بالصندوق و لدى البنوك
3,029,181,0512.957.091.518إجمالى أصول متداولة

إلتزامات متداولة
	267,178بنوك دائنة

482,121,531476.093.412)12(مخصصات
37,275,30924.496.765)15(الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل 
4.154.218	)16(الجزء المتداول من اإللتزامات طويلة األجل

542,420,224441.986.295موردون
621,434,869662.294.921)11(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1,683,519,1111.609.025.611إجمالى إلتزامات متداولة
1,345,661,9401.348.065.907رأس المال العامل
7,999,654,4788.051.807.373إجمالى االستثمار

يتم تمويله على النحو التالى
حقوق الملكية

909,282,535909.282.535)13 أ(رأس المال المصدر والمدفوع
2,665,267,9272.661.330.532)13ب(إحتياطيات

2,626,6803.350.779)6ب(صافى أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
23,333,43815.622.769مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف

2,957,762,6772.977.818.670أرباح مرحلة
524,400,192568.642.009أرباح  العام

7,082,673,4497.136.047.294إجمالى حقوق الملكية

673,010,065635.233.282)14(حقوق األقلية
إلتزامات غير متداولة

56,754,83781.318.226)15(قروض متوسطة األجل
6,169,5086.086.704)16(إلتزامات أخرى طويلة األجل

181,046,619193.121.867)22(إلتزامات ضريبية مؤجلة
243,970,964280.526.797إجمالي إلتزامات غير متداولة

7,999,654,4788.051.807.373إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول غير المتداولة

رئيس مجلس اإلدارةالعضو المنتدبرئيس القطاعات الماليةمدير الميزانية المجمعةمراقبا الحسابات
نبيل أكرم اسطنبولى       
عمر عبد العزيز مهنابرونو ميشيل كارريهعلى إحسان  كوتشوك اوغلونجاح خضر أبوزيدعماد حافظ راغب       

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )29( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  المجمعة.
- تقرير مراقبي الحسابات مرفق.

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 2012 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 
ــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة وفــي ضــوء القوانيــن المصريــة الســارية ، وتتضمــن مســئولية اإلدارة تصميــم وتنفيــذ  وواضحــًا وفق
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 المائمــة وتطبيقهــا وعمــل التقديــرات 

المحاســبية المائمــة للظــروف .
مسئولية مراقب الحسابات

تنحصــر مســئوليتنا فــي إبــداء الــرأي علــى هــذه القوائــم الماليــة المجمعــة فــي ضــوء مراجعتنــا لهــا. وقــد تمــت مراجعتنــا وفقــا لمعاييــر 
ــي  ــلوك المهن ــات الس ــزام بمتطلب ــا االلت ــر من ــذه المعايي ــب ه ــارية. وتتطل ــة الس ــن المصري ــي ضــوء القواني ــة وف ــة المصري المراجع

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

وتتضمــن أعمــال المراجعــة أداء إجــراءات للحصــول علــى أدلــة مراجعــة بشــأن القيــم واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة المجمعــة . 
وتعتمــد اإلجــراءات التــي تــم اختيارهــا علــى الحكــم  المهنــي للمراقــب ويشــمل ذلــك تقييــم مخاطــر التحريــف الهــام والمؤثــر فــي القوائــم 
الماليــة المجمعــة ســواء الناتــج عــن الغــش أو الخطــأ. ولــدى تقييــم هــذه المخاطــر يضــع المراقــب فــي اعتبــاره الرقابــة الداخليــة ذات 
الصلــة بقيــام المنشــأة بإعــداد القوائــم الماليــة المجمعــة 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 
ــه  ــذي قدمــت ب ــة اإلدارة وكــذا ســامة العــرض ال ــي أعــدت بمعرف ــرات المحاســبية الهامــة الت مائمــة السياســات المحاســبية والتقدي

القوائــم الماليــة المجمعــة.

وإننــا نــرى أن أدلــة المراجعــة التــي قمنــا بالحصــول عليهــا كافيــة ومناســبة وتعــد أساســا مناســبا إلبــداء رأينــا علــى القوائــم الماليــة 
المجمعــة.

الرأي 

ومــن رأينــا أن القوائــم الماليــة المجمعــة تعبــر بعدالــة ووضــوح ، فــى جميــع جوانبهــا الهامــة، عــن المركــز المالــي المجمــع لشــركة 
الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 31 ديســمبر 2012، وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة عــن 

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

القاهرة في: 21 فبراير 2013

مراقبا الحسابات

عماد حافظ راغبنبيل أكرم إسطنبولى
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريةزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية الضرائب المصريةزميل 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( 

)Y & E( المتضامنون للمحاسبة و المراجعة

تقرير مراقبي الحسابات
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القوائم المالية المجمعة

قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة
عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012

رأس المال
المصدر 
والمدفوع

احتياطيات
صافى أرباح 
غير محققة

من إستثمارات 
متاحة للبيع

مجمع فروق 
ترجمة 
أسعار 
الصرف

أرباح
مرحلة

 أرباح
إجمالىالعام

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

909.282.5352.661.330.5323.350.77915.622.7692.977.818.670568.642.0097,136,047,294رصيد 1 يناير 2012

تسويات على األرباح المرحلة  - 
حصة االغلبية فى تخفيض رأس 
مال اسمنت حلوان )شركة تابعة(

				)368,378(	)368,378(

تسويات على األرباح المرحلة  - 
)3,829,415(	)3,829,415(				فروق ضريبية

909.282.5352.661.330.5323.350.77915.622.7692,973,620,877568.642.0097.131.849.501الرصيد فى 1 يناير 2012 المعدل

	)568.642.009(568.642.009				محول إلى أرباح مرحلة
توزيعات أرباح ومحول إلى 

)580.562.814(	)584.500.209(		3.937.395	احتياطيات أخرى

صافى خسارة غير محققة من 
)724,099()724,099(استثمارات متاحة للبيع

فروق ترجمة أسعار الصرف عن 
7,710,669		7,710,669			العام

524,400,192524,400,192					أرباح العام

909.282.5352,665.267.9272,626,68023,333,4382.957,762,677524,400,1927,082,673,449الرصيد فى 31 ديسمبر 2012

909,282,5352,661.241.9102.477.7227,557,5022,507,852,0211.236.399.1377.324.810.827رصيد 1 يناير 2011

تسويات على األرباح المرحلة  - 
حصة االغلبية فى تخفيض رأس 
مال اسمنت حلوان )شركة تابعة(

				)71,121(	)71.121(

تسويات على األرباح المرحلة  - 
)3.126.884(	)3.126.884(				فروق ضريبية

909.282.5352,661.241.9102.477.7227,557,5022.504.654.0161.236.399.1377.321,612,822الرصيد فى1 يناير 2011 المعدل

	)1.236.399.137(1.236.399.137				محول إلى أرباح مرحلة
توزيعات أرباح ومحول إلى 

)763.145.861(	)763.234.483(		88.622	احتياطيات أخرى

صافى ارباح غير محققة من 
873,057873,057		استثمارات متاحة للبيع

فروق ترجمة أسعار الصرف عن 
8,065,267		8,065,267			العام

568.642.009568,642,009					أرباح العام

909.282.5352.661.330.5323.350.77915.622.7692.977.818,670568.642.0097,136,047,294الرصيد فى 31 ديسمبر 2011

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )29( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.

قائمة الدخل المجمعة
عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012

20122011إيضاح
جنيه مصريجنيه مصري

4,820,438,094  4,596,985,679مبيعات
)3,733,723,773()3,739,258,827(تكلفة مبيعات

857,726,8521,086,714,321مجمل األرباح

)356,158,935()298,030,935()17(مصروفات عمومية وإدارية 
)57,566,686()65,005,714()12(مخصصات

4,116,0886,745,370)12(مخصصات انتفى الغرض منها
)7,385,138()7,566,418(اإلنخفاض في قيمة العماء وأوراق القبض و األرصدة المدينة األخرى

85,703	رد اإلنخفاض في قيمة العماء واوراق القبض واألرصدة المدينة األخرى
	)829,558(اإلنخفاض في قيمة المصروفات المدفوعة مقدمآ و األرصدة المدينة األخرى

)20,172,546()12,066,964(اإلنخفاض فى قيمة المخزون
6,259,0202,348,918رد اإلنخفاض فى قيمة المخزون

)596,991()421,232(الرواتب المقطوعة وبدالت حضور وانتقال اعضاء مجلس االدارة
3,936,2725,157,738)6أ(إيراد إستثمار فى شركة شقيقة

443,7205,718,889إيرادات إستثمارات متاحة للبيع
267,299,446210,012,152)18(إيرادات أخرى 
755,860,577874,902,795أرباح التشغيل

)5,444,550()5,544,482()19(مصروفات تمويلية
39,598,150122,034,685فوائد دائنة

3,101,7433,739,770أرباح بيع أصول ثابتة
)7,404,076(48,744,733فروق تقييم عملة

)22,937,277()30,151,442()20(مصروفات أخرى 
)7,420,143()22,414,324(خسائر بيع مخزون راكد

789,194,955957,471,204األرباح قبل ضرائب الدخل 

)51,369,975(12,075,248)22(ضرائب الدخل المؤجلة
)230,239,136()209,752,209()22(ضرائب الدخل المقدرة 

591,517,994675,862,093أرباح العام قبل حقوق األقلية
)107,220,084()67,117,802(حقوق األقلية

524,400,192568,642,009أرباح العام

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

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )29( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية  المجمعة.
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القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
41,068,162)15,856,259()15، 16(التغير فى القروض متوسطة األجل وااللتزامات األخرى طويلة األجل

)763,145,861()580,562,814(توزيعات أرباح مدفوعة
	267,178بنوك دائنة

)12,521,988(	التغير في التسهيات االئتمانية
)155,934,178()108,474,813(توزيعات االرباح المدفوعة لحقوق لألقلية

)30,461,140(18,062,032)14(التغير في حقوق األقلية 
)71,121()368,378()14(تسويات أرباح مرحلة

)921,066,126()686,933,054(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة في( أنشطة التمويل
)305,261,212(121,823,429صافى الزيادة )النقص( في النقدية وما في حكمها – خالل العام

)7,404,076(48,744,733فروق تقييم عملة
)5,275,857()3,831,724(فروق ترجمة أسعار الصرف المتعلقة باألصول الثابتة 

7,710,6698,065,267التغير فى مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف
1,447,869,9871,757,745,865النقدية وما في حكمها – أول العام
1,622,317,0941,447,869,987النقدية وما في حكمها – أخر العام

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

20122011إيضاح
جنيه مصرىجنيه مصرى

1,622,317,0941,447,869,987)10(نقدية بالصندوق و لدى بنوك
1,622,049,9161,447,869,987النقدية وما في حكمها – أخر العام

* يتــم تســوية التغيــر فــى حســاب المــوردون المصروفــات المســتحقة واألرصــدة الدائنــة األخــرى بالتغيــر فــى الضرائــب المســتحقة بإعتبارهــا ضرائــب دخــل مدفوعــة عــن 

الفتــرة، كمــا ال يتــم إثبــات أثــر التغيــر فــي ضرائــب الدخــل المقــدرة عــن العــام، حيــث يتــم إثبــات أربــاح العــام قبــل ضرائــب الدخــل بقائمــة التدفقــات النقديــة المجمعــة.

ــاج الخرســانة الجاهــزة  )شــركة  ــكل مــن شــركة إنت ــة بمبلــغ 129,758,310 جنيــه مصــرى ل ــادة فــى قيمــة األصــول الثابت ــة تتمثــل فــى الزي ــة غيــر نقدي ** توجــد معامل

مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( و الشــركة العالميــة النتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( بمناســبة دمجهمــا و تكويــن شــركة يونيفرســال 

النتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصريــة( والتــى تــم إدراجهــا ضمــن إضافــات األصــول الثابتــة وذلــك مقابــل اإلنخفــاض فــى الشــهرة بمبلــغ 68.686.548 جنيــه 

مصــرى واإلنخفــاض فــى حقــوق األقليــة بمبلــغ 61.071.762 جنيــه مصــرى.

- اإليضاحات المرفقة من إيضاح )1( الى )29( جزء ال يتجزأ من القوائم المالية المجمعة.

قائمة التدفقات النقدية المجمعة
عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012

20122011إيضاح
جنيه مصري جنيه مصري 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
789,194,955957,471,204األرباح قبل ضرائب الدخل 

348,584,670361,267,095)4(إهاك أصول ثابتة
7,566,4187,385,138)8(إنخفاض قيمة العماء وأوراق القبض واألرصدة المدينة األخرى
)85,703(829,558)9(إنخفاض قيمة العماء وأوراق القبض واألرصدة المدينة األخرى

12,066,96420,172,546)7(اإلنخفاض فى قيمة المخزون 
)2,348,918()6,259,020()7(رد اإلنخفاض فى قيمة المخزون 

65,005,71457,566,686)12(مخصصات
)6,745,370()4,116,088()12(مخصصات أنتفى الغرض منها
)5,157,738()3,936,272()6أ(ايراد استثمار في شركة شقيقة

5,544,4825,444,550مصروفات تمويلية
)122,034,685()39,598,150(فوائد دائنة 

)3,739,770()3,101,743()4()أرباح( بيع أصول ثابتة
7,404,076)48,744,733(فروق تقييم عملة

1,123,036,7551,276,599,111أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

)63,785,413(187,607,505)7(التغير في المخزون
التغير في العماء و أوراق القبض و المصروفات المدفوعة مقدمًا 

69,781,102)100,853,851()8 ، 9(واألرصدة المدينة األخرى
التغير في الموردون والمصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة 

63,768,09233,999,123)11(األخرى *
1,273,558,5011,316,593,923النقدية المتولدة من التشغيل
)5,444,550()5,544,482(مصروفات تمويلية مدفوعة

)423,674,916()213,946,424()11(ضرائب دخل مدفوعة
)3,126,884()3,829,415(فروق ضريبية مدفوعة
)83,209,146()54,861,507()12(مخصصات مستخدمة

995,376,673801,138,427صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
)35,913,550()6,153,985()4(مدفوعات لشراء أصول ثابتة

1,400,000770,580)9(التغيرفى مدينى بيع أصول ثابتة
11,180,6446,430,030)4(متحصات بيع أصول ثابتة

)292,318,652()239,946,755()5(مدفوعات للمشروعات تحت التنفيذ 
7,401,75613,663,394)6أ(متحصات من إستثمار فى شركة شقيقة

	)100,000()6د(مدفوعات تحت حساب إستثمارات فى شركات تابعة وشركات أخرى
39,598,150122,034,685فوائد دائنة  محصلة

)185,333,513()186,620,190(صافى التدفقات النقدية )المستخدمة فى( أنشطة االستثمار
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(

ــي  ــر الشــكل القانون ــم تغيي ــة 1927 وت ــة( فــي23 يوني ــة )شــركة مســاهمة مصري ــد طــرة المصري تأسســت شــركة  أســمنت بورتان
ــون 203 لســنة 1991. ــا للقان ــى قطــاع األعمــال طبق للشــركة مــن القطــاع العــام ال

ــبة  ــت نس ــى وصل ــركة حت ــال الش ــي رأس م ــات ف ــن والحراري ــركة القابضــة للتعدي ــع حصــة الش ــم بي ــر 2000 ت ــخ 26 يناي وبتاري
األســهم المباعــة 81.4% مــن إجمالــي أســهم الشــركة حصلــت منهــا شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( علــى نســبة 
66.12% ، وبذلــك خرجــت الشــركة مــن نطــاق تطبيــق أحــكام قانــون قطــاع األعمــال 203 لســنة 1991 والئحتــه التنفيذيــة ومــن ثــم 

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

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

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

ــا  ــم معالجته ــري، ت ــه مص ــا 746.008.413 جني ــهرة قدره ــا ش ــج عنه ــري نت ــه مص ــار جني ــاء 1.287 ملي ــة االقتن ــت تكلف وبلغ
باعتبارهــا نصيــب شــركة الســويس لألســمنت فــي القيمــة العادلــة ألصــول شــركة اســمنت بورتانــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة 
ــة )شــركة مســاهمة  ــد طــرة المصري ــة الخاصــة بشــركة اســمنت بورتان ــم األصــول الثابت ــات قي ــم إثب ــه يت ــك فأن ــى ذل ــة( وعل مصري
مصريــة( بالقوائــم الماليــة المجمعــة بتكلفتهــا التاريخيــة مضافــًا إليهــا نصيــب شــركة الســويس لألســمنت فــي الزيــادة فــي القيمــة العادلــة 
لتلــك األصــول عــن التكلفــة التاريخيــة كمــا يتــم إهــاك الفائــض فــي القيمــة العادلــة عــن التكلفــة التاريخيــة بأتبــاع طريقــة القســط الثابــت 

وفقــا للعمــر اإلفتراضــى المقــدر لــكل نــوع منهــا )ايضــاح 3	4(.

وقــد بلــغ مجمــع االســتهاك فــي 31 ديســمبر 2012 312.878.307 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 2012 

مبلغــًا 412.047.720 جنيــه مصــري.

شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(

ــنة 1974  ــون 43 لس ــكام القان ــًا ألح ــمبر 1988 طبق ــي 6 ديس ــة( ف ــاهمة مصري ــركة مس ــاس )ش ــويس لألكي ــركة الس ــت ش تأسس
وتعدياتــه والــذي حــل محلــه القانــون 230 لســنة 1989 والمســتبدل بقانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار 8 لســنة 1997.

ــر  ــان والعصائ ــة واأللب ــواد الغذائي ــس والم ــمنت والجب ــة األس ــي تعبئ ــتخدمة ف ــاس المس ــاج األكي ــي إنت ــركة ف ــرض الش ــل غ ويتمث
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 اســتهاكها 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( خــال عــام 2000 بتكلفــة اســتثمار قــــدرها 1371 مليــون جنيــه مصــري نتــج 

عنهــا شــهرة قــــدرها 623.000 جنيــه مصــري تـــم اســتهاكها علــى 5 ســنوات اعتبــارا مــن عــام 2000.

ــد  ــهم بع ــهم )30158 س ــدد 15079 س ــراء ع ــة( بش ــاهمة مصري ــركة مس ــة )ش ــرة المصري ــد ط ــمنت بورتان ــركة أس ــت ش - قام
ــمنت  ــويس لألس ــب الس ــغ نصي ــة( بل ــاهمة مصري ــركة مس ــاس )ش ــويس لألكي ــركة الس ــهم ش ــن أس ــام 2000 م ــال ع ــة( خ التجزئ
)شــركة مســاهمة مصريــة( منهــا 66.12% لعــدد 9970 ســهم بلغــت تكلفتهــم 1501 مليــون جنيــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 

ــن عــام 2000. ــارا م ــى 5 ســنوات اعتب ــم اســتهاكها عل ــه مصــري ت 787.000 جني

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2012

1. نبذة عن الشركة

نبذة عن شركات مجموعة السويس لألسمنت 

شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

تأسســت شــركة الســويس لألســمنت  )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 1977 طبقــا ألحــكام القانــون 43 لســنة 1974 الــذي ألغــى وحــل 
ــم تســجيل الشــركة بالســجل  ــز االســتثمار 8 لســنة 1997، ت ــات وحواف ــون ضمان ــون 230 لســنة 1989 والمســتبدل بقان ــه القان محل

التجــاري فــي 11 ابريــل 1979 برقــم 181134.

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

ويتمثــل غــرض الشــركة فــي إنتــاج األســمنت بمختلــف أنواعــه وغيــره مــن المنتجــات المتفرعــة مــن صناعــة االســمنت والمرتبطــة بهــا 
وإنتــاج مــواد البنــاء األخــرى ومســتلزمات التشــييد واالتجــار فيهــا وإســتغال المناجــم والمحاجــر فيمــا عــدا الرمــل و الزلــط، ويجــوز 
للشــركة أن 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 للشــركة عــن الســنة المنتهيــة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2012 فــى  21 فبرايــر 2013 طبقــًا لقــرار مجلــس 
اإلدارة المنعقــد فــى ذلــك التاريــخ.

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

20122011
%%

66,12%66,12%شركة أسمنت بورتاند طرة المصرية )ش.م.م(

56,31%56,31%شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

99,47%99,54%شركة حلوان لألسمنت )ش.م.م(

52%0%شركة انتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م( )شركة ريدى مكس بيتون-  سابقًا(

52%0%الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م( )شركة ريدى مكس بيتون – ايجبت سابقا(

0%52%الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

51%51%شركة هال لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(
الشركة المصرية لتنمية مواد البناء “ديكوم” )ش.م.م( - شركة تابعة لشركة ريدي مكس بيتون 

52%52%– ايجبت )ش.م.م( بنسبة %99.99 

شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م( – شركة تابعة لشركة حلوان لألسمنت )ش.م.م( بنسبة 
%55%96,35%96,32

49,62%49,66%شركة السويس للجير)ش.م.م(

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

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

97,89%97,89%شركة السويس لإلستيراد و التصدير )ش.م.م(
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

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

الســويس للنقــل والتجــارة %96.32.

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

بتاريــخ 6 ديســمبر 2010، صــدر قــرار الجمعيــة العامــة الغيرعاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة المصــدر بعــدد 921690 ســهم 
و تخفيــض القيمــة األســمية للســهم الــى 5 جنيــه 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 
ــاء وأمتــاك  ــات نقــل االســمنت وتجــارة األســمنت ومــواد البن للقانــون 159 لســنة 1981، ويتمثــل غــرض الشــركة فــي ادارة عملي

اســطول مــن الشــاحنات.

شركة انتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية( – )شركة ريدى ميكس بيتون سابقًا(

ــون 159 لســنة  ــًا ألحــكام القان ــارس  1986 طبق ــي 16 م ــة( ف ــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة مصري تأسســت شــركة انت
ــاج الخرســانة الجاهــزة. ــة خاصــة انت ــاء وبصف ــع مــواد البن ــاج وتصني ــي إنت ــل غــرض الشــركة ف 1981، ويتمث

بتاريــخ 1 اكتوبــر 2006 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( باالســتحواذ علــى أســهم شــركة انتــاج الخرســانة 
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 26.277.866 جنيــه مصــري و52% مــن صافــي قيمــة اصــول شــركة انتــاج الخرســانة الجاهــزة )شــركة مســاهمة 

مصريــة( فــي تاريــخ االســتحواذ والبالغــة 3.164.087 جنيــه مصــري .

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

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

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

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

تأسســت الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )ش.م.م(-  ) شــركة ريــدى مكــس بيتــون - ايجبــت ســابقا( فــي 14 ابريــل 1996 
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 
ــة( منهــا 52% لعــدد  ــغ نصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري ــة(  بل بيتــون - ايجبــت )شــركة مســاهمة مصري
ــل الفــرق  ــه مصــري تمث ــه مصــري نتــج عنهــا شــهرة قدرهــا 46.308.524 جني 520000 ســهم، القيمــة االســمية للســهم 10 جني
بيــن تكلفــة االســتثمار البالغــة 52.554.993 جنيــه مصــري و52% مــن صافــي قيمــة اصــول شــركة ريــدى ميكــس بيتــون - ايجبــت 

)شــركة مســاهمة مصريــة( فــي تاريــخ االســتحواذ والبالغــة 6.246.469 جنيــه مصــري.

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

مصــري تــم اســتهاكها علــى 5 ســنوات اعتبــارا مــن عــام 2001.

ــي رأس مــال  ــر المباشــرة ف ــة( المباشــرة وغي ــك أصبحــت نســبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري وبذل
ــة( 56.31 % . ــاهمة مصري ــاس )شــركة مس شــركة الســويس لألكي

شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( )شركة أسيك لألسمنت سابقا(

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 الــى شــركة أســيك لألســمنت 
)شــركة مســاهمة مصريــة( ، وبتاريــخ 29 نوفمبــر 2001 وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى اندمــاج الشــركة مــع شــركة 
أســمنت بروتانــد 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 بورتانــد 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 باالندمــاج برقــم إيــداع 3142 فــي30 يونيــة 2003 وتــم شــطب شــركة أســمنت بورتانــد حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( 

مــن الســجل 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 
ــاس  ــع األكي ــة أو تصديرهــا للخــارج وتصني ــة مصــر العربي ــي جمهوري ــك تســويقها ف ــا أو بواســطة شــركات أخــرى وكذل ــة به عاق

الازمــة 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 اضمحــال الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة 
المجمعــة بشــكل دوري وفــى حالــة وجــود خســارة ناتجــة مــن انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل المجمعــة.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

بنــاءًا علــى عقــود شــراء شــركة هــال لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( ونظــرًا لقيــام الشــركاء القدامــى بتســوية الديــن المســتحق 
علــى شــركة هــال لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( مــع الحكومــة الكويتيــة، قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة 
مصريــة( بســداد مبلــغ 409.779 دينــار كويتــى المعــادل لمبلــغ 7.958.544 جنيــه مصــرى تمثــل 51% مــن تســوية الديــن، وتــم 
تحميلهــا علــى حســاب الشــهرة، وبذلــك تصبــح شــهرة شــركة هــال لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( مبلــغ وقــدره 116.599.975 

جنيه مصرى. 

تــم إثبــات الشــهرة ضمــن األصــول طويلــة األجــل بالقوائــم الماليــة المجمعــة ويتــم اختبــار اضمحــال 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 والمرتبطــة بحقــوق الشــركة القابضــة والبالغــة 23.333.438 جنيــه مصــري فــي 31 ديســمبر 2012 كبنــد مســتقل 

ضمــن قائمــة حقــوق الملكيــة المجمعــة.

وتــم إثبــات مجمــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف الناشــئة مــن الترجمــة والتــي ترتبــط بحقــوق األقليــة والبالغــة 22.418.402 جنيــه 
مصــري فــي 31 ديســمبر 2012  كجــزء مــن حقــوق األقليــة فــي الميزانيــة المجمعــة )إيضــاح 14(.

شركة السويس للجير )شركة مساهمة مصرية( 

تأسســت شــركة الســويس للجيــر 2 اكتوبــر 2007 كشــركة مســاهمة مصريــة خاضعــة للقانــون 159 لســنة 1981 ويتمثــل غــرض 
الشــركة فــى انتــاج الجيــر بكافــة انواعــه واالتجــار فيــه داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة او خارجهــا.

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

فــي رأس مــال شــركة الســويس للجيــر )شــركة مســاهمة مصريــة( %49.66 .

شركة أكسيم للصناعات )شركة مساهمة مصرية(

رقــم  الشــركات  قانــون  بموجــب   2007 عــام  فــي  ســابقا«  الصعيــد  »جنــوب  ش.م.م  للصناعــات  أكســيم  شــركة   أنشــئت 
.2007 أغســطس   19 بتاريــخ   26643 رقــم  تحــت  التجــارى  بالســجل  تســجيلها  وتــم  وتعدياتــه،   1981 لســنة   159 
والغــرض مــن هــذه الشــركة االســتثمار فــى مجــال الصناعــات بكافــة أنواعهــا واالتجــار فيهــا. إنشــاء وتشــغيل مصنــع لتصنيــع مــواد 
ــا.  ــق غرضه ــى تحقي ــة لمســاعدة الشــركة عل ــدات الازم ــواد والمنتجــات والمع ــة الم ــتيراد كاف ــد واألســمنت. واس ــدا الحدي ــاء ع البن

ــاء وخاطــات الخرســانة. وتصنيــع وتســويق الكيماويــات واإلضافــات المســتخدمة فــى صناعــة مــواد البن

بتاريــخ 19 أغســطس 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي رأس مــال شــركة أكســيم 
ــة )شــركة  ــد طــرة المصري ــى مســاهمة شــركة أســمنت بورتان ــة ال ــة( بنســبة 90% ، باالضاف للصناعــات )شــركة مســاهمة مصري
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 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 وتعدياتــه وتــم تســجيلها 
بالســجل التجــارى تحــت رقــم 26644 بتاريــخ 19 أغســطس 2007.

ويتمثــل غــرض الشــركة فــى االســتثمار فــي مجــال الصناعــات بكافــة أنواعهــا واالتجــار فيهــا و إنشــاء وتشــغيل مصنــع لتصنيــع مــواد 
البناء.

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

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(

تأسســت شــركة يونيفرســال إلنتــاج الخرســانة الجاهــزه )شــركة مســاهمة مصريــة( وفقــًا إلحــكام قانــون رقــم 8 لســنة 1997. بتاريــخ 
21 فبرايــر 2012، نتيجــة إندمــاج شــركتى إنتــاج الخرســانة الجاهــزة والشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة.

قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 26 فبرايــر 2012 تغييــر إســم الشــركة ليصبــح )الشــركة العالميــة 
ــاج الخرســانة الجاهــزة(. إلنت

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.

الشركة المصرية لتنمية مواد البناء »ديكوم« )شركة مساهمة مصرية(

ــاهمة  ــركة مس ــطس 1996 كش ــي3 أغس ــة( ف ــاهمة مصري ــركة مس ــوم« )ش ــاء »ديك ــواد البن ــة م ــة لتنمي ــركة المصري ــت الش تأسس
ــاء. ــواد البن ــمنت وم ــع االس ــي تصني ــركة ف ــرض الش ــل غ ــنة 1992، ويتمث ــون 95 لس ــة للقان ــة خاضع مصري

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% مــن صافــي قيمــة اصــول الشــركة المصريــة لتنميــة مــواد البنــاء »ديكــوم« )شــركة مســاهمة مصريــة( فــي 

تاريــخ االســتحواذ والبالغــة 20.017.122 جنيــه مصــري.

ــركة  ــال الش ــي رأس م ــرة ف ــر المباش ــة( غي ــاهمة مصري ــركة مس ــمنت )ش ــويس لألس ــركة الس ــاهمة ش ــبة مس ــت نس ــك أصبح وبذل
ــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة  ــم إدراج نصي ــة( 52% وت ــاء »ديكــوم« )شــركة مســاهمة مصري ــة مــواد البن ــة لتنمي المصري
ــة  ــم المالي ــهرة بالقوائ ــاب الش ــن حس ــه مصــرى ضم ــغ 43.548.446 جني ــبة 52% بمبل ــهرة بنس ــك الش ــن تل ــة( م ــاهمة مصري مس

ــة. المجمع

شركة هالل لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(

تأسســت شــركة هــال لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتيــة( فــي 19 ينايــر 1984 كشــركة اكتتــاب مغلــق كويتيــة، ويتمثــل غــرض 
الشــركة األساســي فــي اســتيراد و تخزيــن و توزيــع المنتجــات اإلســمنتية.

ــال  ــركة ه ــهم ش ــى أس ــتحواذ عل ــة( باالس ــاهمة مصري ــركة مس ــمنت )ش ــويس لألس ــركة الس ــت ش ــبتمبر 2007 قام ــخ 19 س بتاري
ــدد  ــا 51% لع ــة( منه ــاهمة مصري ــركة مس ــمنت )ش ــويس لألس ــركة الس ــب ش ــغ نصي ــة( بل ــاهمة كويتي ــركة مس ــمنت )ش لألس

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 

ــخ  ــي تاري ــة( ف ــي قيمــة اصــول شــركة هــال لألســمنت )شــركة مســاهمة كويتي ــه مصــري و 51% مــن صاف 262.457.272 جني
ــه مصــري . ــغ 153.815.841 جني ــادل لمبل ــي المع ــار كويت ــة 7.693.927 دين ــتحواذ والبالغ االس
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القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

يتــم ترجمــة نتائــج األعمــال والمركــز المالــي للشــركات التابعــة التــي تكــون عملــة التعامــل بهــا ليســت هــي عملــة التعامــل للشــركة 	 
ــم  ــا بالقوائ ــرض إدراجه ــة للشــركة القابضــة بغ ــم المالي ــة عــرض القوائ ــى عمل ــم ال ــم بالتضخ ــة اقتصــاد يتس القابضــة وليســت عمل

ــة: المجمعــة للشــركة القابضــة باســتخدام اإلجــراءات التالي

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 المعامــات.

ج(  إثبــات جميــع فــروق ترجمــة أســعار الصــرف كبنــد مســتقل ضمــن حقــوق الملكيــة المجمعــة حتــى تاريــخ التصــرف فــي صافــي 
االســتثمار.

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.

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

االعتــراف بالربــح أو الخســارة مــن جــراء عمليــة التصــرف فــي االســتثمار.

3. أهم السياسات المحاسبية المطبقة

3. 1  أسس إعداد القوائم المالية المجمعة

ــة المتاحــة للبيــع  ــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا األصــول المالي ــًا لفــرض االســتمرارية ومب ــم الماليــة المجمعــة وفق ــم إعــداد القوائ يت
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 العام هى تلك المطبقة فى العام السابق.

3. 3 ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية

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

يتم تسجيل المعامات بالعملة األجنبية أوليًا باستخدام سعر الصرف السائد فى تاريخ المعاملة.

ــة  ــخ الميزاني ــى تاري ــائد ف ــرف الس ــعر الص ــتخدام س ــة باس ــة األجنبي ــة بالعمل ــة النقدي ــوم ذات الطبيع ــول والخص ــة األص ــم ترجم يت
ــل. ــة الدخ ــروق بقائم ــع الف ــم إدراج جمي ــة، يت المجمع

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.

بتاريــخ 19 أغســطس 2007 قامــت شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( بالمســاهمة فــي رأس مــال شــركة تنميــة 
ــة )شــركة  ــد طــرة المصري ــى مســاهمة شــركة أســمنت بورتان ــة ال ــة( بنســبة 90% ، باالضاف للصناعــات )شــركة مســاهمة مصري
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(

ــون 159 لســنة  ــًا ألحــكام القان ــه 2009 وفق ــة( فــى 8 يولي ــر )شــركة مســاهمة مصري تأسســت شــركة الســويس لألســتيراد والتصدي
ــه 2009. ــخ 8 يولي ــم 39989 بتاري ــم تســجيلها بالســجل التجــارى تحــت رق ــه، وت 1981وتعديات

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

ــركة  ــات )ش ــة للصناع ــركة تنمي ــاهم ش ــبة 40 % و تس ــة( بنس ــاهمة مصري ــركة مس ــات )ش ــت للصناع ــيم إيجيب ــركة أكس ــاهم ش تس
مســاهمة مصريــة( بنســبة 40 % و تســاهم شــركة الســويس للتجــارة و النقــل )شــركة مســاهمة مصريــة( بنســبة 20 % وبذلــك أصبحــت 
ــتيراد  ــال شــركة الســويس لإلس ــي رأس م ــر المباشــرة ف ــة( غي ــبة مســاهمة شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصري نس

ــة( 97,89 % . ــاهمة مصري ــركة مس والتصدير)ش

2.أسس تجميع القوائم المالية

ــم  ــع القوائ ــة( م ــاهمة مصري ــركة مس ــمنت )ش ــويس لألس ــركة الس ــة لش ــم المالي ــع القوائ ــة بتجمي ــة المجمع ــم المالي ــداد القوائ ــم إع يت
الماليــة للشــركات التابعــة )ايضــاح 1( تفصيليــًا بتجميــع البنــود المتشــابهة مــن األصــول وااللتزامــات و حقــوق الملكيــة واإليــرادات 
والمصروفــات وذلــك لتعــرض القوائــم الماليــة المجمعــة المعلومــات الماليــة عــن المجموعــة كمــا لــو كانــت منشــأة اقتصاديــة واحــدة 

ــة المجمعــة: ــم المالي ــد إعــداد القوائ وتتبــع الخطــوات التاليــة عن

يتــم اســتبعاد القيمــة الدفتريــة الســتثمار الشــركة القابضــة فــي كل شــركة تابعــة مــع نصيــب الشــركة القابضــة فــي حقــوق الملكيــة 	 
ــركة  ــب الش ــن نصي ــة ع ــركة تابع ــي ش ــركة القابضــة ف ــتثمارات الش ــة اس ــي قيم ــادة ف ــة الزي ــم معالج ــة ، ويت ــركة تابع ــي كل ش ف
القابضــة فــي حقــوق الملكيــة فــي الشــركة التابعــة كشــهرة )أصــل( ناتــج عــن االقتنــاء ، ويظهــر فــي القوائــم الماليــة المجمعــة. يتــم 
اختبــار اضمحــال قيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة المجمعــة بشــكل دوري وفــى حالــة وجــود خســارة ناتجــة مــن انخفــاض 

ــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل المجمعــة. )Impairment( فــي قيمــة الشــهرة يت

يتــم تحديــد حقــوق األقليــة فــي صافــى أصــول الشــركات التابعــة المجمعــة و تعــرض فــي القوائــم الماليــة المجمعــة مســتقلة عــن حقوق 	 
مســاهمي الشــركة األم وتتكــون حقــوق األقليــة فــي صافــى األصــول مــن:

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

ــا 	  ــة بم ــات المجموع ــذا معام ــة وك ــركات المجموع ــن ش ــة بي ــات المتبادل ــن المعام ــة ع ــل لألرصــدة الناتج ــتبعاد الكام ــم االس يت
فــي ذلــك المبيعــات والمصروفــات و توزيعــات األربــاح. كذلــك يتــم االســتبعاد الكامــل لألربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن معامــات 

ــة. ــل المخــزون واألصــول الثابت ــة األصــول مث ــا ضمــن قيم ــرف به ــي ُيعت المجموعــة والت

ــي نفــس 	  ــم ف ــي تت ــة المجمعــة باســتخدام سياســات محاســبية موحــدة للمعامــات المتشــابهة ولألحــداث الت ــم المالي ــم إعــداد القوائ يت
الظــروف.

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.
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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 

 االســتثمارات المتاحــة للبيــع هــي أصــول ماليــة غيــر مشــتقة تــم تصنيفهــا كأصــول متاحــة للبيــع عنــد االقتنــاء، وغيــر مبوبــة كقــروض 
و مديونيــات أو كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أو كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.

 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 اضمحــال القيمــة وفــى هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالخســائر 

المتراكمــة المســجلة فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل.

 فــي حالــة تعــذر قيــاس القيمــة العادلــة الســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة بطريقــة يعتمــد عليهــا ، فيتــم قيــاس قيمــة تلــك االســتثمارات 
بالتكلفــة.

أ( اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــال القيمــة، يتــم اســتبعاد الخســائر المتراكمــة مــن حقــوق الملكيــة 
ويعــاد االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل. وال يمكــن رد خســائر االنخفــاض فــي قيمــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة مــن خــال قائمــة 

الدخــل ويتــم االعتــراف بالزيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد اضمحــال القيمــة مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة.

ب( اســتثمارات فــي أدوات ديــن: فــي حالــة وجــود دليــل علــى اضمحــال 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 اضمحــال 

القيمة في قائمة الدخل ترد خسائر اضمحال القيمة من خال قائمة الدخل.  

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 والقــدرة علــى االحتفــاظ  بهــا حتــى تاريــخ اســتحقاقها.

ــات  ــة المصروف ــة متضمن ــة العادل ــخ االســتحقاق بالقيم ــى تاري ــا حت ــظ به ــتثمارات المحتف ــاس االس ــم قي ــى، يت ــراف األول ــد االعت  عن
ــا. ــة به المباشــرة المتعلق

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

األصــل المالــي مــن الدفاتــر أو حــدوث اضمحــال أو تغطيــة اضمحــال فــي القيمــة و أيضــا مــن خــال عمليــة االســتهاك.

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.

3. 4 األصول الثابتة وإهالكاتها

ــذه  ــن ه ــة. وتتضم ــة الضمحــال القيم ــع اإلهــاك والخســائر المتراكم ــد خصــم مجم ــة بع ــة التاريخي ــة بالتكلف ــر األصــول الثابت تظه
التكلفــة عنــد تحققهــا والوفــاء بشــروط االعتــراف بهــا ، تكلفــة الجــزء المســتبدل مــن المبانــي والمعــدات. وبالمثــل، عنــد إجــراء فحــص 
شــامل يتــم االعتــراف بتكاليفــه فــي حالــة الوفــاء بشــروط االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للمبانــي والمعــدات كإحــال. ويتــم االعتــراف 

بجميــع تكاليــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل عنــد تحققهــا.

يبــدأ إهــاك األصــل عندمــا يكــون فــي مكانــه وفــي حالتــه التــي يصبــح عليهــا قــادرا علــى التشــغيل بالطريقــة التــي حددتهــا اإلدارة، 
ويتــم حســاب اإلهــاك 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

ــة  ــة التاريخي ــة( بالتكلف ــة( )شــركة تابع ــة )شــركة مســاهمة مصري ــد طــرة المصري ــة لشــركة أســمنت بورتان تظهــر االصــول الثابت
مضافــًا إليهــا نصيــب شــركة الســويس لألســمنت فــي الزيــادة فــي القيمــة العادلــة لتلــك األصــول عــن التكلفــة التاريخيــة ويتــم إهــاك 
الفائــض فــي القيمــة العادلــة عــن التكلفــة التاريخيــة بأتبــاع طريقــة القســط الثابــت طبقــا للعمــر اإلفتراضــى لألصــل كمــا هــو موضــح 

أعــاه.

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 إهاكها 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 
ــه  ــى قيمت ــم تخفيضــه إل ــي يت ــاك اضمحــال لألصــل وبالتال ــر أن هن ــه اإلســتردادية ، فيعتب ــة لألصــل عــن قيمت ــة الدفتري ــد القيم تزي

اإلســتردادية. وتثبــت خســارة االضمحــال بقائمــة الدخــل.

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

خسارة ناجمة عن اضمحال قيمة أصل بقائمة الدخل. 

3. 5  المشروعات تحت التنفيذ

تتمثــل مشــروعات تحــت التنفيــذ فــي المبالــغ التــي تــم إنفاقهــا بغــرض إنشــاء أو شــراء أصــول ثابتــة حتــى تصبــح جاهــزة لإلســتخدام 
فــي التشــغيل حينئــذ تحــول لبنــد األصــول الثابتــة ، ويتــم تقييــم المشــروعات تحــت التنفيــذ بالتكلفــة بعــد خصــم اإلضمحــال.

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 
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

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

3. 12 ضرائب الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقًا لقانون الضرائب المصري.

ضرائب الدخل الجارية
يتــم تقييــم أصــول وإلتزامــات ضرائــب الدخــل للفتــرة الجاريــة والفتــرات الســابقة وفقــًا للمبلــغ المتوقــع إســترداده أو ســداده لمصلحــة 

الضرائــب.
ضرائب الدخل المؤجلة

ــا لألصــل  ــرف به ــة المعت ــن القيم ــة بي ــروق المؤقت ــى الف ــات عل ــة اإللتزام ــاع طريق ــة بإتب ــل المؤجل ــة الدخ ــراف بضريب ــم اإلعت ويت
ــك بإســتخدام ســعر  ــة )األســاس المحاســبي( وذل ــي( وقيمتهــا المدرجــة بالميزاني ــة )األســاس الضريب ــزام لإلغــراض الضريبي أو اإللت

ــق. ــة المطب الضريب

ويتــم اإلعتــراف بضريبــة الدخــل المؤجلــة كأصــل عندمــا يكــون هنــاك إحتمــال قــوي بإمكانيــة اإلنتفــاع بهــذا األصــل لتخفيــض األربــاح 
الضريبيــة المســتقبلية،  ويتــم تخفيــض األصــل بقيمــة الجــزء الــذي لــن يتحقــق منــه منفعــة مســتقبلية.

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. 13 االعتراف باإليراد

يتــم االعتــراف باإليــراد إلــى المــدى الــذى تتوفــر فيــه درجــة كافيــة مــن التأكــد بــأن المنافــع االقتصاديــة المرتبطــة بالمعاملــة ســوف 
ــل المســتلم أو المســتحق  ــة للمقاب ــة العادل ــراد بالقيم ــاس اإلي ــم قي ــه. يت ــوق ب ــراد بشــكل موث ــة اإلي ــاس قيم ــن قي ــق للشــركة ويمك تتدف

ــب مبيعــات أو رســوم. ــة أو ضرائ ــى بعــد خصــم أى خصــم تجــارى أو خصــم كمي بالصاف

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

بيع البضائع	 
ــى  ــة الســلع إل ــد األساســية لملكي ــل المخاطــر والعوائ ــوم الشــركة بتحوي ــا تق ــع عندم ــع البضائ ــج عــن بي ــراد النات ــراف باإلي ــم االعت يت

ــع. ــد تســليم البضائ المشــترى ويحــدث هــذا عــادة عن

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

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

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

3. 14 المصروفات

ــع  ــات األخــرى م ــة والمصروف ــة والعمومي ــات اإلداري ــات التشــغيل، المصروف ــات شــاملة مصروف ــع المصروف ــراف بجمي ــم االعت يت
ــة التــى تحققــت فيهــا تلــك المصاريــف. إدراجهــا بقائمــة الدخــل فــى الفتــرة المالي

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

 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  ــة التقديري ــام والتكلف ــة لإلتم ــة التقديري ــادى ناقصــًا التكلف ــى ســياق النشــاط الع ــرى ف ــع التقدي ــة هــى ســعر البي ــة البيعي ــى القيم صاف
ــع . ــام البي الازمــة إلتم

يتــم االعتــراف باالنخفــاض فــى قيمــة المخــزون إلــى صافــى القيمــة البيعيــة وجميــع خســائر المخــزون ضمــن تكلفــة المبيعــات بقائمــة 
ــة  ــة معتمــدة تراعــي جميــع االســس الفني ــى دراســة فني ــاءا عل ــك بن ــرة التــى حــدث فيهــا االنخفــاض أو الخســارة وذل الدخــل فــى الفت
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 العماء والمدينون المتنوعون بالقيمة األصلية للفاتورة ناقصًا خسائر اإلضمحال.

يتــم قيــاس خســائر اإلضمحــال بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للعمــاء والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة. ويتــم 
االعتــراف بخســائر اإلضمحــال بقائمــة الدخــل ويتــم االعتــراف بــرد خســائر اإلضمحــال 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 أن يتطلــب ذلــك تدفقــًا خارجــًا للمــوارد االقتصاديــة لتســوية االلتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتــزام ويتــم 
مراجعــة 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 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.

3. 11 اإلقتراض

ــات  ــن اإللتزام ــام ضم ــال ع ــتحق خ ــى تس ــغ الت ــب المبال ــم تبوي ــتامها ويت ــم اس ــى ت ــم الت ــًا بالقي ــراض مبدئي ــراف باالقت ــم اإلعت يت
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 خــال عمليــة اإلســتهاك بطريقــة ســعر الفائــدة الفعــال.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2012
4. أصول ثابتة 

مباني وإنشاءات أراضى
ومرافق وطرق

اآلت ومعدات
 وعدد وأدوات

وسائل نقل 
وانتقال

أثاث ومعدات 
اإلجماليمكاتب

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
التكلفة 

499,321,3541.471.394.8675.231.563.664261.133.893119.569.3297,582,983,107في 1 يناير 2012
6,857,3721,934,434132,589127,6059,052,000	فروق ترجمة اسعار الصرف

499,321,3541,478,252,2395.233.498.098261.266.482119.696.9347.592.035.107رصيد معدل
18.337.999205.390.3763,043,6245,018,020231,790,019	إضافات

أصول مضافة بالقيمة العادلة 
67,073,99412.716.19190.172.6105.616.045309.155175.887.995بعد االندماج 

اصول مستبعدة بغرض 
)149,108,071()2,178,770()60,919,976()61,966,667()19,632,520()4,410,138(االندماج

)25,043,147()90,850()12,463,194()12,223,024()266,079(	إستبعادات
561.985.2101,489,407,8305,454,871,393196,542,981122,754,4897,825,561,903في31 ديسمبر 2012

مجمع اإلهالك 
)4,014,024,816()88,453,148()221,108,556()2,894,683,553()809,779,559(	في 1 يناير 2012

)5,220,276()101,387()123,433()1,303,123()3,692,333(	فروق ترجمة اسعار الصرف
)4,019,245,092()88,554,535()221,231,989()2,895,986,676()813,471,892(-رصيد معدل
)348,584,670()8,145,273()5,792,913()276,441,800()58,204,684(	إهاك العام

مجمع أهاك أصول مستبعدة 
15,675,09837,463,78847,868,3131,971,187102,978,386	بغرض االندماج

24,2545,210,28311,638,85990,85016,964,246	إستبعادات
)4,247,887,130()94,637,771()167,517,730()3,129,754,405()855,977,224(-في 31 ديسمبر 2012

صافى القيمة الدفترية فى 
31561.985.210633,430,6062,325,116,98829,025,25128,116,7183,577,674,773 ديسمبر 2012

صافى القيمة الدفترية فى 
31499,321,354661,615,3082,336,880,11140,025,33731,116,1813,568,958,291 ديسمبر 2011

أواًل:                 

   جنيه مصري
11,180,644متحصالت بيع أصول ثابتة مباعة

25,043,147تكلفة أصول ثابتة مباعة
)16,964,246(مجمع إهاك أصول ثابتة مباعة

8,078,901القيمة الدفترية لألصول الثابتة المباعة
3,101,743أرباح بيع أصول ثابتة 

 

3. 15 تكلفة اإلقتراض

ــة  ــة طويل ــرة زمني ــب فت ــذى يتطل ــاج األصــل المؤهــل وال ــاء أو إنشــاء أو إنت ــة مباشــرة باقتن ــراض المتعلق ــف االقت ــم رســملة تكالي يت
ــرى  ــراض األخ ــف االقت ــل تكالي ــم تحمي ــل. يت ــة األص ــن تكلف ــزء م ــه كج ــه أو لبيع ــددة ل ــراض المح ــى األغ ــتخدام ف ــزه لإلس لتجهي
كمصــروف فــى الفتــرة التــى تحققــت فيهــا . تتمثــل تكاليــف االقتــراض فىالفوائــد والتكاليــف األخــرى التــى تنفقهــا الشــركة القتــراض 

األمــوال.

3. 16 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

ــل أيضــا  ــا للشــركة، وتمث ــن واإلدارة العلي ــار المســاهمين والديري ــة فــي كل مــن الشــركات الشــقيقة وكب ــل األطــراف ذات العاق تتمث
الشــركات المســيطر عليهــا أو خاضعــة لســيطرة مشــتركة أو نفــوذ مؤثــر مــن قبــل تلــك األطــراف ذات العاقــة ، ويتــم اعتمــاد الشــروط 

والسياســات التســعيرية للمعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

3. 17 التقديرات المحاسبية

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المصريــة قيــام اإلدارة بعمــل تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى قيــم األصــول، 
االلتزامــات، اإليــرادات والمصروفــات خــال الســنوات الماليــة ، هــذا وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

3. 18 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 اضمحــال 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 
ــد  ــون أصــل ق ــى أن يك ــر عل ــاك مؤش ــا إذا كان هن ــد م ــوم الشــركة بتحدي ــة ، تق ــخ كل ميزاني ــي تاري ــكل دوري ف ــوم الشــركة بش تق
أضمحــل. عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل أو وحــدة مولــدة للنقــد عــن قيمتــه اإلســتردادية، فيعتبــر أن هنــاك اضمحــال لألصــل 

ــه اإلســتردادية . وتثبــت خســارة االضمحــال بقائمــة الدخــل . ــى قيمت ــم تخفيضــه إل ــي يت وبالتال

يتــم رد الخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد قيمــة األصل االســتردادية 
ــرد  ــة ل ــة ألصــل، نتيج ــة الدفتري ــدى القيم ــث ال تتع ــون محــدودة بحي ــة، وتك ــارة ناتجــة عــن اضمحــال القيم ــات أخــر خس ــذ إثب من
الخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة، القيمــة االســتردادية لــه أو تتعــدى القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا )بالصافــي بعــد 
اإلهــاك( مــا لــم يتــم االعتــراف بالخســارة الناجمــة عــن اضمحــال القيمــة بالنســبة لألصــل فــي الســنوات الســابقة. ويتــم إثبــات الــرد 

فــي أيــة خســارة ناجمــة عــن اضمحــال قيمــة أصــل بقائمــة الدخــل.

3. 19 قائمة التدفقات النقدية 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرة.

3. 20 النقدية وما في حكمها

بغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ، فــإن النقديــة ومــا فــي حكمهــا تشــمل النقديــة بالصنــدوق ، الحســابات الجاريــة بالبنــوك والودائــع 
ألجــل التــي تســتحق خــال ثاثــة أشــهر وتخصــم البنــوك أرصــدة دائنة.
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االصل
التكلفة

جنيه مصري 
175.887.995أصول مضافة بالقيمة العادلة بعد االندماج

)149,108,071(اصول مستبعدة بغرض االندماج
102,978,386مجمع أهاك أصول مستبعدة بغرض االندماج

129.758.310االجمالي

5. مشروعات تحت التنفيذ

الرصيد في
1 يناير 2012

اإلضافات 
خالل العام

المحول لألصول الثابتة 
خالل العام )أيضاح 4(

الرصيد في
31 ديسمبر 2012

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
361.764.942239,946,755)225,636,034(376,075,663

6. إستثمارات

أ ( استثمار فى شركة شقيقة

نسبة
المساهمة

القيمة 
االسمية
للسهم

20122011

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
4510شركة تكنو جرافيل للمحاجر- مصر )ش.م.م( *

40,992,920 32,487,264رصيد االستثمار -  اول العام
يضاف:

3,936,2725.157.738نصيب الشركة من أرباح العام
يخصم:

)13.663.394()7,401,756(توزيعات أرباح
29,021,78032.487.264رصيد االستثمار - اخر العام

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

28,334,257 جنيــه مصــرى.

ب( استثمارات متاحة للبيع

نسبة
المساهمة

القيمة 
االسمية
للسهم

20122011

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
استثمارات مالية متاحة للبيع - مقيمة بالقيمة العادلة

شركة الفارج لألسمنت )ش.م.م( – مقيدة بالبورصة   
0.13710001,113,0001,113,000)سوق غير نشطة( 

2,626,6803.350.779صافي ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
3,739,6804.463.779

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

20,50020,500بالبورصة

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

3,760,2414.484.340

4- أصول ثابتة  - )يتبع(

ثانيًا: 
تتضمن األصول الثابتة في 31 ديسمبر 2012 أصول مهلكة دفتريًا بالكامل ومازالت صالحة لإلستخدام على النحو التالي:

األصـــل
التكلفة

جنيه مصري
224,380,803مباني وانشاءات ومرافق وطرق

1,181,657,620آالت ومعدات وعدد وأدوات
72,343,502وسائل نقل وانتقال

57,667,282أثاث ومعدات مكاتب
1,536,049,207االجمالي

ثالثًا:

 تبلــغ مســاحة األراضــى وضــع اليــد وغيــر المدرجــة ضمــن أصــول شــركة اســمنت حلــوان )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( 
عــدد 115 فــدان ، 65265 متــر مربــع والواقعــة بمدينتــى حلــوان ومدينــة المنيــا.

رابعًا:

 يتضمــن بنــد االراضــي، اراضــي حصلــت عليهــا شــركة اســمنت بورتانــد طــرة )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( كحــق 
إنتفــاع بــدون قيمــة ويوجــد نــزاع قضائــي علــى هــذه األراضــي تــم الحكــم فــي أحداهــا لصالــح الطــرف األخــر واقتضــي الحكــم بالــزام 

الشــركة بدفــع مبلــغ 1.355.955 جنيــه مصــري تــم اضافــة القيمــة الــى حســاب األصــول الثابتــة – آراضــي.

خامسًا: 

تتمثــل القيــود المفروضــة علــي االصــول الثابتــة فــي القيــود المفروضــة علــى أصــول الشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة 
)ش.م.م( )شركـــة تابعـــة( والبـــالغ صافــي القيمــة الدفتريــة لهــا فــي 31 ديســمبر 2012 مبلــغ 48.666.831 جنيــه مصــري وتتمثــل 

تلــك القيــود فيمــا يلــي:

توكيــل غيــر قابــل لإللغــاء مــن الشــركة لصالــح بنــك عــودة – مصــر ، يخولــه حــق أن يرهــن رهنــا تجاريــا يقتصــر علــي المقومــات 	 
الماديــة - األالت والمعــدات والســيارات - الممولــة بموجــب عقــد القــرض )ايضــاح 2/16( دون  غيرهــا مــن المقومــات الماديــة للمحــل 

التجــاري المملــوك للشــركة .
تعهــد بعــدم قيــام الشــركة بإجــراء أي رهــون او تقديــم توكيــل بالرهــن او إعطــاء حــق حجــز علــي االمــوال او حــق اســبقية لصالــح 	 

الغيــر علــي أصــول الشــركة الماديــة والمعنويــة طــوال فتــرة القــرض .

سادسًا: 

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

سابـعًا: 

تتضمــن األضافــات خــال الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2012 والبالغــة 231,790,019  جنيــة مصــرى مبلــغ 225,636,034  
جنيــة مصــرى يمثــل األصــول المحولــة مــن حســاب مشــروعات تحــت التنفيــذ )إيضــاح 5(.

ثامنا: 

تــم دمــج كل مــن شــركتى إنتــاج الخرســانة الجاهــزة )ش.م.م( )شــركة تابعــة( والشــركة العالميــة إلنتــاج الخرســانة الجاهــزة )ش.م.م( 
ــى  ــة( )شــركة تابعــة( والت ــاج الخرســانة الجاهــزه )شــركة مســاهمة مصري ــن شــركة شــركة يونيفرســال إلنت ــة ( لتكوي )شــركة تابع
تأسســت بتاريــخ  بتاريــخ 2012/2/21، ولغــرض االندمــاج فقــد تــم اعــادة تقييــم االصــول الثابتــة المندمجــة واثباتهــا بقيمتهــا العادلــة 

بعــد التقييــم مــع اســتبعاد تلكفــة اصــول الشــركات المندمجــة ومجمــع اهاكهــا وذلــك علــى النحــو التالــي:    
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9. مصروفات مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

24,465,61648.284.344مدينون متنوعون – مصلحة الضرائب
129,532,062113.372.206تأمينات لدى الغير

19,533,48120.505.859مصروفات مدفوعة مقدمًا
9,449,62717.520.795إيرادات مستحقة

9,021,0417.093.400شيكات تحت التحصيل
32,052,01032.619.601دفعات مقدمة للموردين
494,338444.812غطاء خطابات ضمان

	79,650,700شركات تأمين
37,692,23930.011.817األرصدة المدينة األخرى *

341,891,114269.852.834
3,206,3244.606.324مدينو بيع أصول ثابتة

345,097,438274.459.158
يخصم :

)9.837.440()10,666,998(االضمحال  في قيمة األرصدة المدينة األخرى 
334,430,440264.621.718

* تتضمــن االرصــدة المدينــة االخــرى مبلــغ 9.564.210 جنيــه مصــري والمتمثــل فــي أرصــدة النقديــة فــي بنكــي القاهــرة والبنــك االهلــى المصــري تخــص شــركة حلــوان 
لاســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( )شــركة تابعــة( والمحجــوز عليهمــا مــن هيئــة التأميــن االجتماعــي طبقــا لقــرار المحكمــة االبتدائيــة رقــم 542 بتاريــخ 3 اغســطس 2008.

10. نقدية بالصندوق و لدى البنوك
20122011

جنيه مصرىجنيه مصرى
أ - عملة محلية:

736,510706.227خزينة
142,314,458171.804.062حسابات جارية 

305,352,966372.267.250ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خال ثاثة أشهر(
ب - عملة أجنبية :

		خزينة
18,275,14730.087.164حسابات جارية 

1,155,638,013873.005.284ودائع ألجل وأذون خزانة )تستحق خال ثاثة أشهر(
1,622,317,0941.447.869.987

11. مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
20122011

جنيه مصريجنيه مصري
53,137,62827.881.348مساهمين– أرصدة دائنة

165,662,710214.617.459عماء مدفوعة مقدمًا
12,431,94910.184.342تأمينات للغير

1,384,01716.999.105مرتبات مستحقة
65,661,39145.133.140مصروفات مستحقة 
71,088,03191.216.169أرصدة دائنة أخرى

369,365,726406.031.563
42,316,934256.263.358ضرائب دخل مستحقة

	209,752,209ضرائب الدخل مستحقه عن العام
621,434,869662.294.921

ج ( استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

20122011
جنيه مصرىجنيه مصرى

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

5,167,9445,167,944سندات 3.5% - ايداع البنك المركزى المصرى
8,429,2798,429,279

د( مسدد تحت حساب اإلستثمار في شركات تابعة واخرى

اجمالي 
مساهمة 
شركات

المجموعة

القيمة 
االسمية  

للسهم
20122011

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى%
1003.64186,794186,794شركة سويس بوسفور سيمنت سناي في تي

71100177,500177,500شركة حلوان لاكياس )ش.م.م(
21001.000.000900,000شركة إيطالجين مصر للطاقة )ش.م.م(

519982241,829,99541,829,995شركة محلية للخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة كويتية(
43,194,28943,094,289

7. مخزون 

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

93,987,35984.863.666خامات
588,674,973742.236.139وقود وقطع غيار ومهمات

21,529,06822.011.476مستلزمات تعبئة
231,002,778231.000.494إنتاج غير تام

75,395,871109.276.213إنتاج تام
5,191,03014.000.596اعتمادات مستنديه

1,015,781,0791.203.388.584
يخصم:

)205.617.888()211,425,832(االنخفاض فى قيمة مخزون قطع غيار راكد
804,355,247997.770.696

8. عمالء وأوراق قبض 

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

329,046,521300,230,950العماء
10,243,68110.243.681أوراق القبض

339,290,202310.474.631
يخصم :

)63.645.514()71,211,932(اإلنخفاض  في قيمة العماء وأوراق القبض 
268,078,270246.829.117
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احتياطي رأسمالي :
يتمثــل االحتياطــي الرأســمالي فــي الربــح الرأســمالي الناتــج عــن بيــع بعــض األصــول الثابتــة المخــردة بقيمــة تزيــد عــن صافــى القيمــة 

الدفتريــة لهــذه األصــول .

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

14. حقوق األقلية 

اوال: التغير في حقوق االقلية

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

635,233,282714.408.516رصيد أول العام

67,117,802107.220.084حصة األقلية في صافى أرباح العام

22,418,40215.010.111فروق ترجمة اسعار الصرف عن العام

)45.471.251(56,715,392تسويات على االرباح المرحلة

)155.934.178()108,474,813(توزيعات االرباح

673,010,065635.233.282رصيد أخر العام

ثانيا: رصيد حقوق األقلية في الشركات التابعة 

نسبة 
20122011المساهمة

جنيه مصريجنيه مصري%
33,88288,878,467320.797.148شركة أسمنت بورتاند طره المصرية )ش.م.م(

43,6951,041,79352.206.316شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

0,489,063,8659.522.450شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(

48114,957,33950.212.105شركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

49157,447,066165.802.079شركة هال لاسمنت )ش.م.ك( 

مجمع فروق ترجمة أسعار الصرف – شركة هال لألسمنت 
22,418,40215.010.111)ش.م.ك(      )ايضاح 2	6(

4826,406,74219.266.691الشركة المصرية لتنمية مواد البناء )ديكوم( )ش.م.م(

3,65524,428515.336شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(

1,724,5164.190شركة التنمية للصناعات )ش.م.م(

1.7230,851281.135شركة أكسيم للصناعات )ش.م.م(

2,1122,99689.934شركة السويس لإلستيراد والتصدير)ش.م.م(

50,342,213,6001.525.787شركة السويس للجير)ش.م.م(

673,010,065635.233.282

12. مخصصات

الرصيد في
1 يناير 2012

المكون خالل
 العام

المستخدم 
خالل  العام

مخصصات انتفى 
الغرض منها
خالل   العام

اعادة – تبويب  
الرصيد فيخالل  العام

31 ديسمبر 2012

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري
173,885,000		)38,899,358(178.883.56633,900,792مطالبات ضريبية محتملة

49,468,250		)2,101,926(43.597.0347,973,142تأهيل مواقع 
3,194,00066,603,913)3,312,692()7,729,135(66.993.2907,458,450منازعات قضائية

131,494,800			123.427.6988,067,102مطالبات دعم التدريب 
	)3,194,000(			3.194.000مخصص البيئة

9,669,568	)803,396()6,131,088(8.997.8247,606,228تعويضات معاش مبكر
مطالبات شركة جاز مصر – 

51,000,000				51.000.000مصنع اسمنت طره

476.093.41265,005,714)54,861,507()4,116,088(-482,121,531

13. رأس المال واالحتياطيات

13/أ. رأس المال 

حــدد رأس مــال الشــركة المرخــص بــه بمبلــغ مليــار جنيــه مصــري وبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع 640 مليــون جنيــه مصــري موزعــا علــى 64000000 
ســهم قيمــة كل ســهم 10 جنيــه مصــري وبتاريــخ 30 يونيــه 2005 صــدر قــرار الســيد الدكتــور / وزيــر االســتثمار بالموافقــة علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة للشــركة التــي انعقــدت بتاريــخ 17 ابريــل 2005 بغــرض الموافقــة علــى تجزئــة كل ســهم مــن أســهم الشــركة إلــى ســهمين ليصبــح عــدد أســهم رأس المــال 
المصــدر والمدفــوع 128000000 ســهم بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري للســهم، وبتاريــخ 10 نوفمبــر 2005 قــررت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة زيــادة 
رأس المــال المرخــص بــه ليصبــح بمبلــغ مليــار وثاثمائــة مليــون جنيــه مصــري وزيــادة رأس المــال المصــدر والمدفــوع ليصبــح 909.282.535 جنيــه مصــري 

مــوزع علــى 181856507 ســهم بقيمــة اســمية 5 جنيــه مصــري .

13/ب. االحتياطيات 

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

454,641,267454.641.267احتياطي قانوني

2,013,865,9032.013.865.903احتياطي خاص – عاوة اصدار

10,907,4106.970.015احتياطي رأسمالي 

185,853,347185.853.347احتياطي خاص

2,665.267.9272.661.330.532

احتياطى 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 وقــد بلــغ االحتياطــي القانونــي الحــد االقصــى ليصــل إلــى 50% مــن رأس 

المــال المدفــوع.

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

2005 بعــد اســتيفاء الحــد األقصــى لاحتياطــي القانونــي ليصــل إلــى 50% مــن رأس المــال المدفــوع.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة

3/15. شركة أسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية(

قرض البنك األهلى المصرى ) أ (

فــى مــارس عــام 2010 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط األجــل بيــن شــركة أســمنت حلــوان ش.م.م. )شــركة تابعــة(  والبنــك االهلــى 
المصــري بمبلــغ 14.28 مليــون جنيــة مصــري بفتــرة ســماح عــام واحــد. القــرض ممــول مــن بعــض الجهــات الدوليــة تحــت حزمــة 
ــادات  ــح اعتم ــي فت ــوم الشــركة باســتخدام هــذا القــرض ف ــة«. وتق ــة الثاني ــوث الصناعــي »المرحل المســاعدات الخاصــة مكافحــة التل
ــن  ــدة م ــتخلصات معتم ــر أو مس ــب فواتي ــرة بموج ــة مباش ــات نقدي ــورة تحوي ــي ص ــدي أو ف ــاء نق ــدون غط ــن ب ــتنديه للموردي مس

ــن. الموردي

ويتــم احتســاب الفوائــد علــى القــرض علــى أســاس 1.5% فــوق متوســط ســعري اإلقــراض واالقتــراض للبنــك المركــزي بحــد أدنــى 
11.5%. ويتــم ســداد القــرض علــى 12 قســط ربــع ســنوي تبــدأ فــى يونيــو 2011وتنتهــى فــى مــارس 2014 وقــد قامــت الشــركة 

بســداد كافــة اإلقســاط المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى تاريخــه .

قرض البنك األهلى المصرى ) ب (

فــى يونيــو عــام 2011 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط األجــل بيــن شــركة أســمنت حلــوان ش.م.م. )شــركة تابعــة( والبنــك االهلــى 
ــة  ــة تحــت حزم ــات الدولي ــرض ممــول مــن بعــض الجه ــان. الق ــرة ســماح عام ــة مصــري بفت ــون جني ــغ 12.39 ملي المصــري بمبل
ــادات  ــح اعتم ــي فت ــوم الشــركة باســتخدام هــذا القــرض ف ــة«. وتق ــة الثاني ــوث الصناعــي »المرحل المســاعدات الخاصــة مكافحــة التل
ــن  ــدة م ــتخلصات معتم ــر أو مس ــب فواتي ــرة بموج ــة مباش ــات نقدي ــورة تحوي ــي ص ــدي أو ف ــاء نق ــدون غط ــن ب ــتنديه للموردي مس

ــن. الموردي

ويتــم احتســاب الفوائــد علــى القــرض علــى أســاس 1.5% فــوق متوســط ســعري اإلقــراض واالقتــراض للبنــك المركــزي بحــد أدنــى 
10.5%. ويتــم ســداد القــرض علــى 12 قســط شــهري تبــدأ فــى يونيــو 2013 وتنتهــي فــى مايــو 2014 وقــد قامــت الشــركة بســداد 

كافــة اإلقســاط المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى تاريخــه.

وقد بلغ رصيد القرض فى 31 ديسمبر 2012 مبلغ 7,215,502 جنيه مصرى.

16. إلتزامات اخرى طويلة األجل

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

التزامات اخرى طويلة االجل
1,515,7261.857.255دائنو شراء أراضي–  طويل االجل

961,0491.146.155ضرائب مبيعات خطوط إنتاج
3,692,7333.083.294مزايا عاملين طويلة االجل – شركة الهال لألسمنت )شركة مساهمة كويتية( 

4.154.218	الجمعية التعاونية للبترول*
6,169,50810.240.922اجمالى إلتزامات اخرى طويلة االجل

الجزء المتداول من إلتزامات أخرى طويلة األجل
)4.154.218(	الجمعية التعاونية للبترول*

)4.154.218(-اجمالى الجزء المتداول من التزامات أخرى طويلة األجل
6,169,5086.086.704

* يتمثل االلتزام لصالح الجمعية التعاونية للبترول في القيمة الدفترية للمطالبات المستلمة مقابل التوريدات والخدمات والتي تم إعادة جدولتها بدون فوائد.

15. قروض متوسطة األجل

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

القروض متوسطة األجل
الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

3.100.552	بنك عودة – مصر
شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )شركة مساهمة مصرية(

80,025,08087.941.066البنك األهلى المصرى
شركة أسمنت حلوان )ش. م. م(

14,005,06614.773.373البنك األهلى المصرى 
94,030,146105.814.991إجمالي القروض متوسطة االجل

الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل
الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

)3.100.552(	بنك عودة – مصر
شركة أسمنت بورتالند طره المصرية )شركة مساهمة مصرية(

)17.588.213()30,485,745(البنك األهلى المصرى
شركة أسمنت حلوان )ش. م. م(

)3.808.000()6,789,564(البنك األهلى المصرى 
)24.496.765()37,275,309(إجمالي الجزء المتداول من القروض متوسطة االجل

56,754,83781.318.226

1/15. الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )شركة مساهمة مصرية(

 قرض بنك عودة - مصر

بتاريــخ 31 يوليــه 2006 تــم توقيــع عقــد قــرض طويــل األجــل بيــن شــركة ريــدي مكــس بيتــون - ايجبــت )شــركة مســاهمة مصريــة( 
وبنــك عــودة - مصــر بمبلــغ 25 مليــون جنيــه مصــري لتمويــل شــراء أصــول ثابتــة للشــركة.

ــادة حــد القــرض الــى 28 مليــون جنيــه مصــري بنفــس الشــروط  بتاريــخ 14 ديســمبر 2006 وافــق بنــك عــودة – مصــر علــى زي
والضمانــات. ويتــم ســداد القــرض علــى ســتون قســطا شــهريا تبــدأ مــن 31 يوليــه 2007. وقــد قامــت الشــركة بســداد كافــة أقســاط 

القــرض فــى مواعيدهــا والتــى انتهــت فــى شــهر يوليــو 2012.

2/15. شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(

قرض البنك االهلى المصرى

فــى ديســمبر عــام 2009 تــم توقيــع عقــد تمويــل متوســط االجــل بيــن شــركة أســمنت بورتانــد طــره ش.م.م. )شــركة تابعــة(  والبنــك 
ــه بالجنيــة المصــرى بفتــرة ســماح قدرهــا ثاثــون شــهرا. القــرض  االهلــى المصــرى بمبلــغ 15 مليــون دوالر أمريكــى او مــا يعادل
ممــول مــن بعــض الجهــات الدوليــة تحــت حزمــة المســاعدات الخاصــة مكافحــة التلــوث الصناعــى »المرحلــة الثانيــة«. وتقــوم الشــركة 
باســتخدام هــذا القــرض فــي فتــح اعتمــادات مســتندية للمورديــن بــدون غطــاء نقــدي أو فــي صــورة تحويــات نقديــة مباشــرة بموجــب 

فواتيــر أو مســتخلصات معتمــدة مــن المورديــن.

ويتــم احتســاب الفوائــد علــى القــرض علــى اســاس 1.5% فــوق متوســط ســعرى االقــراض واالقتــراض للبنــك المركــزى بحــد أدنــى 
11.5% للجنيــة المصــرى و 2% فــوق ســعر اليــورو ســتة أشــهر بالنســبة للــدوالر. ويتــم ســداد القــرض علــى 10 أقســاط ربــع ســنوية 
تبــدأ فــى ســبتمبر 2012 وتنتهــى فــى ديســمبر 2014 وقــد قامــت الشــركة بســداد كافــة االقســاط المســتحقة فــى مواعيدهــا حتــى تاريخــه 

وقــد بلــغ رصيــد القــرض فــى 31 ديســمبر 2012 مبلــغ 49,539,335 جنيــه مصــرى.
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شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(شــركة السويس لألسمنت )شــركة مساهمة مصرية(
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21. تسوية السعر الفعلى لضريبة الدخل

2012
جنيه مصري

789,194,955صافى األرباح  قبل ضرائب الدخل
يضاف :

75,093,546مخصصات 
1,592,900مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

4,280,760تبرعات
348,584,670اإلهاك المحاسبى

15,441,659أخرى
يخصم:

)326,642,483(اإلهاك الضريبى
)54,861,507(المستخدم من المخصصات

)443,720(إيرادات استثمارات
)1,256,932(تبرعات معتمدة

)11,975,012(أخرى
839,008,836وعاء االرباح الخاضع للضريبة

    % 25 X  839,008,836 )%25( 209,752,709ضريبة الدخل بسعر
26,54209,752,709 %ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة الفعلي                                 

 %25 X  789,194,955 )%25( 197,298,739ضريبة الدخل بسعر
197,298,739ضريبة الدخل على أساس سعر الضريبة المطبق                                 

22. ضرائب الدخل المؤجلة

2012     2011    
   جنيه مصري   جنيه مصري 

)324,801,122()318,404,047(اهاك األصول الثابتة
137,357,428131,679,255المخصصات

)193,121,867()181,046,619(صافى ضريبة الدخل المؤجلة المثبتة ) التزام(

23. الموقف الضريبى

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

تم الفحص الضريبي للشركة عن هذه الفترة ، وقد تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.
عام 2007:	 

تم فحص دفاتر الشركة ولم تخطر الشركة باى تقديرات حتى تاريخه.
الفترة من عام 2008 حتى عام 2011:	 

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

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

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

17. مصروفات عمومية وإدارية

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

74,414,40272,700,067أتعاب المساعدة الفنية
81,771,274107,294,415مرتبات

7,236,82314,485,133النادى الرياضى وخدمات إجتماعية
16,358,77019,097,572تأمينات

118,249,666142,581,748مصروفات عمومية وإدارية أخرى
298,030,935356,158,935

18. ايرادات أخرى

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

127,608,510161,783,734تسوية قيمة مستحقات رسم تنمية طفلة *
5,838,23911,518,376ايرادات بيع خردة

	79,650,700تعويضات
54,201,99736,710,042ايرادات متنوعة

267,299,446210,012,152
* يتمثــل هــذا المبلــغ فــى قيمــة مســتحقات مصلحــة الضرائــب مــن رســم تنميــة الطفلــة والتــى تــم اثباتهــا كالتــزام لصالــح مصلحــة الضرائــب عــن الفتــرة مــن  1 ينايــر 2012 

وحتــى 31 ديســمبر 2012 تــم ردهــا ضمــن حســاب اإليــرادات األخــرى بقائمــة الدخــل وذلــك وفقــًا لألجتمــاع الــذي انعقــد بتاريــخ 28 ديســمبر 2010 بمكتــب الســيد رئيــس 

مصلحــة الضرائــب مــع ممثلــي شــركات االســمنت العاملــة فــي مصــر .

وبموجــب القــرار الصــادر مــن رئاســة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 26 إبريــل 2012 فقــد تــم تعديــل رســم تنميــة الطفلــه عــن الفتــرة مــن 5 مايــو 2008 حتــي 30 يونيــو 2010 

ليصبــح 9 جنيــه لطــن األســمنت . 

وقــد حصلــت الشــركة خــال العــام علــي تســوية نهائيــة مــن مصلحــة الضرائــب وبنــاءًا عليهــا فــإن القيمــة المســتحقة مــن مصلحــة الضرائــب وحتــي الفتــرة المنتهيــة فــي 31 

يوليــو 2012 قــد بلغــت 223.607.449 جنيــه مصــري والتــى ســيتم اســتهاكها مــن رســوم تنميــة الطفلــه المســتقبلية .

19. مصروفات تمويلية 

20122011
جنيه مصريجنيه مصري

2,401,1441,988,275فوائد مدينة
3,143,3383,456,275مصروفات تمويلية اخرى

5,544,4825,444,550

20. مصروفات أخرى

    
                   2012  2011  

  جنيه مصريجنيه مصري
12,754,43011,701,695إيجارات محاجر غير مستخدمة

17,397,01211,235,582مصروفات اخرى
30,151,44222,937,277
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وأرصــدة دائنــة أخــرى.

ويتضمــن اإليضــاح رقــم )3( مــن اإليضاحــات المتممــة للقوائــم الماليــة المجمعــة السياســات المحاســبية المتبعــة بشــأن أســس إثبــات 
وقيــاس أهــم األدوات الماليــة ومــا يرتبــط بهــا مــن إيــرادات ومصروفــات.

القيمة العادلة لألصول واأللتزامات المالية ال تختلف جوهريآ عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.

26. إدارة المخاطر 

أ( مخاطر معدل العائد 

تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وااللتزامات المالية مع أسعار العوائد المرتبطة بها.

ب( مخاطر العمالت األجنبية

يتمثــل خطــر العمــات األجنبيــة فــي التغيــرات فــي ســعر الصــرف والــذي يؤثــر علــى المدفوعــات والمقبوضــات بالعمــات األجنبيــة 
ــغ 1,374,159,816    ــة مبل ــغ حجــم األصــول بالعمــات األجنبي ــد بل ــة , وق ــات بالعمــات األجنبي ــم األصــول وااللتزام ــك تقيي وكذل

جنيــة مصــري  فــي حيــن، بلــغ حجــم االلتزامــات بالعمــات األجنبيــة مبلــغ  140,809,905 جنيــة مصــري.

27. المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

ــن  ــات بي ــي المعام ــمبر 2012 ف ــى 31 ديس ــر 2012 ال ــن 1 يناي ــرة م ــن الفت ــة ع ــراف ذات العاق ــع األط ــات م ــل المعام تتمث
شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( والشــركات التابعــة لهــا حيــث تــم االســتبعاد الكامــل بالقوائــم الماليــة المجمعــة 
لألرصــدة الناتجــة عــن المعامــات المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة وكــذا معامــات المجموعــة بمــا فــي ذلــك المبيعــات والمصروفات 
وتوزيعــات األربــاح ، كذلــك تــم االســتبعاد الكامــل لألربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن معامــات المجموعــة والتــي يعتــرف بهــا ضمــن 

قيمــة األصــول مثــل المخــزون واألصــول الثابتــة.

 كمــا تتمثــل المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة فــي المعامــات بيــن شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( وبعــض 
المســاهمين بشــركات المجموعة.

أ( مبيعات اسمنت وكلينكر ومواد تعبئة وخدمات نقل اسمنت غير متضمنة ضريبة المبيعات بين مجموعة شركات 

السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى31 ديسمبر 2012 على النحو التالي:

مشتريات / تكلفة خدماتمبيعات /ايراد خدمات
جنيه مصريجنيه مصري

16,713,17895,181,251شركة السويس لاسمنت )ش.م.م(
78,123,903121,112,896شركة بورتاند طرة المصرية )ش.م.م(

49,634,80045,250,320شركة اسمنت حلوان )ش.م.م(
23,428,558	الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

32,676,047	الشركة المصرية لتنمية مواد البناء “ديكوم” )ش.م.م(
142,469,4601,932,122شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

50,772,94218,133,089شركة السويس للنقل والتجارة )ش.م.م(
337,714,283337,714,283

الفترة من عام 2008 حتى عام 2009:	 

تم االنتهاء من فحص الدفاتر عن هذه الفترة و قامت الشركة باالعتراض على نتيجة الفحص.

الفترة من عام 2010 حتى عام 2011:	 
تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي في الفترة القانونية المسموحه ، لم يتم فحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة.

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

تم الفحص الشركة ضريبيًا عن هذه الفترة، و تم سداد الضريبة المستحقة بناءًا علي قرار اللجنة الداخلية.
الفترة من عام 1999 حتى عام 2004:	 

تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة مــن العامليــن وتقديمهــا لمصلحــة الضرائــب خــال الفتــرة القانونيــة المســموحه )شــهريًا( وجــارى 
الفحــص الضريبــي عــن هــذه الفتــرة.

الفترة من عام 2005 حتى عام 2011:	 
تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة مــن العامليــن وتقديمهــا لمصلحــة الضرائــب خــال الفتــرة القانونيــة المســموحه )شــهريًا( ولــم يتــم 

فحــص الشــركة عــن هــذه الفتــرة حتــي اآلن.
د( ضريبة الدمغة 

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

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

العام 2011:	 
لم يتم فحص دفاتر الشركة.

هـ ( تعديالت على قوانين الضرائب
صــدرت عــدة قوانيــن لتعديــل بعــض أحــكام قوانيــن الضرائــب وتــم نشــرها بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 6 ديســمبر 2012. وحيــث أنــه 

قــد تــم تعليــق العمــل بتلــك  القوانيــن، لــم يتــم إثبــات تأثيــر تلــك التعديــات بالقوائــم الماليــة لحيــن صــدور قــرار نهائــي بشــأنها.
24. االلتزامات المحتملة

بلــغ رصيــد التزامــات شــركات مجموعــة الســويس لألســمنت العرضيــة مبلــغ 105.588.239جنيــه مصــري يتمثــل فــي خطابــات 
الضمــان الصــادرة واإلعتمــادات المســتندية القائمــة مــن قبــل بنــوك الشــركة القابضــة والشــركات التابعــة لهــا فــي 31 ديســمبر 2012 

و ذلــك علــى النحــو التالــي: 
التزامات عرضية

جنيه مصري
1,841,550شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

10,009,000شركة أسمنت بورتاند طرة المصرية )شركة مساهمة مصرية(
59,341,521شركة السويس لألكياس )شركة مساهمة مصرية(

4,592,180شركة هال لألسمنت )شركة مساهمة كويتية(
29,803,988شركة اسمنت حلوان )شركة مساهمة مصرية( 

105,588,239

25. القيمة العادلة لألداوات المالية

تتمثــل األدوات الماليــة للشــركة فــي األصــول وااللتزامــات الماليــة، وتتضمــن األصــول الماليــة، أرصــدة النقديــة بالصنــدوق و لــدى 
ــة، التســهيات  ــوك أرصــدة دائن ــة، البن ــات المالي ــن االلتزام ــا تتضم ــة أخــرى، كم ــض وأرصــدة مدين ــاء واوراق القب ــوك، العم البن
االئتمانيــة، الجــزء المتــداول مــن القــروض متوســطة وطويلــة اآلجــل، الجــزء المتــداول مــن االلتزامــات طويلــة االجــل والمــوردون 
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بلغــت قيمــة مبيعــات شــركة اســمنت بورتانــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( الــى شــركة إنتربالــك ايجيبــت للتصديــر 	 
خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2012 مبلــغ  24,118 مليــون جنيــه مصــري.

ــنة 	  ــر خــال الس ــت للتصدي ــك ايجيب ــى شــركة إنتربال ــة( ال ــوان )شــركة مســاهمة مصري ــات شــركة اســمنت حل ــة مبيع ــت قيم بلغ
ــري. ــه مص ــون جني ــغ 282,883 ملي ــمبر 2012 مبل ــي31 ديس ــة ف المنتهي

28. أحداث جارية

حدثــت بعــض األحــداث الجوهريــة فــي مصــر والتــي أثــرت علــى المنــاخ االقتصــادي والــذي بالتبعيــة يمكــن أن يعــرض الشــركات 
ألخطــار مختلفــة متضمنــة ثبــات اإليــرادات ، نمــو األعمــال ، تقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وتقييــم / اضمحــال األصــول .

29. أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2011 لتتمشى مع عرض القوائم المالية المجمعة لهذا العام.

ب( أتعاب المعونة الفنية المقدمة من شركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية( الى مجموعة شركات 

السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى31 ديسمبر 2012  على النحو التالي:

تكلفة معونة فنيةايراد معونة فنية
جنيه مصريجنيه مصري

	81,131,222شركة السويس لاسمنت )ش.م.م(
31,878,507	شركة بورتاند طرة المصرية )ش.م.م(

43,867,712	شركة اسمنت حلوان )ش . م . م(
5,385,003	شركة السويس لألكياس )ش.م.م(

81,131,22281,131,222

ج( القروض وفوائدها في تعامالت مجموعة شركات السويس لالسمنت عن السنة المنتهية فى31 ديسمبر 2012  على 

النحو التالي:

الفوائد المدينة )الدائنة(المقترضالمقرض
جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

)6,355,198(	60.000.000شركة السويس لاسمنت )ش.م.م(
30.000.0002,729,361	الشركة العالمية إلنتاج الخرسانة الجاهزة )ش.م.م(

“ديكــوم”  البنــاء  مــواد  لتنميــة  المصريــة  الشــركة 
30.000.0003,625,837	)ش.م.م(

60.000.00060.000.000-

د( المستثمر اإلستراتيجي )شركة سيمون فرنسيه( )مساهم رئيسي(

بلغــت قيمــة أتعــاب المســاعدة الفنيــة المقدمــة مــن شــركة ســيمون فرنســيه – المســاهم الرئيســي فــي شــركة الســويس لألســمنت )شــركة 
مســاهمة مصريـــة( عــن الســنة المنتهيــة فــى31 ديســمبر 2012 مــا يعــادل 18.845 مليــون جنيــه مصــري تمثــل1% مــن إجمالــي 
إيــرادات شــركات المجموعــة عــن مبيعــات المنتجــات األســمنتية بعــد اســتبعاد المعامــات المتبادلــة )الحــد األقصــى لهــذه األتعــاب%1 
طبقــا لاتفاقيــة(، وتــم تحميــل قائمــة الدخــل المجمعــة بنصيــب شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( وشــركة اســمنت 
بورتانــد طــرة المصريــة )شــركة مســاهمة مصريــة( بنصيبهمــا مــن األتعــاب وقــدره 10,039 مليــون جنيــه مصــري و 15,114 

مليــون جنيــه مصــري علــى التوالــي.

هـ ( شركة إنتربالك - شركة تابعة لمجموعة ايتال سيمنتى )الشركة القابضة لشركة سيمون فرنسية( – المساهم 

الرئيسي لشركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

ــى31 ديســمبر 	  ــة ف ــك عــن الســنة المنتهي ــة( لشــركة إنتربال ــوان )شــركة مســاهمة مصري بلغــت قيمــة مبيعــات شــركة اســمنت حل
ــه مصــري. ــون جني ــغ 55,853 ملي 2012 مبل

و ( شركة إنتربالك ايجيبت للتصدير- شركة تابعة لشركة انتربالك ومجموعة ايتال سيمنتى )الشركة القابضة لشركة 

سيمون فرنسية(  – المساهم الرئيسي لشركة السويس لألسمنت )شركة مساهمة مصرية(

بلغــت قيمــة مبيعــات شــركة الســويس لألســمنت )شــركة مســاهمة مصريــة( الــى شــركة إنتربالــك ايجيبــت للتصديــر خــال الســنة 	 
المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2012 مبلــغ 3.311 مليــون جنيــه مصــرى.



السويس لألكياسأسمنت حلوانأسمنت بورتالند طرة المصريةالسويس لألسمنتبيانات عن الشركة

السويس لألكياسأسمنت حلوانأسمنت بورتالند طرة المصريةالسويس لألسمنتاسم الشركة

شركة مساهمة مصرية تخضع الشكل
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
أبراج النيل سيتي - البرج المكتب المسجل

الجنوبي - الدور العاشر - 
كورنيش النيل، القاهرة - مصر.

أسمنت بورتاند طره المصرية 
- كورنيش النيل - طره.

القطامية - المعادي / طريق كفر العلو - حلوان
العين السخنة الكيلو 30

254876 استثمارات القاهرة4451 استثمارات القاهرة1587 الجيزة181134 استثمارات القاهرةرقم التسجيل
1977/3/6192719291988/12/14تاريخ تأسيس الشركة

50 عاما منذ تاريخ التأسيس المدة المحددة
وتنتهي في 2027/3/5

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 2013/12/5

إنتاج جميع أنواع األسمنت إنتاج جميع أنواع األسمنتالغرض
الجيري وامتاك وسائل النقل 
البرية والمائية وتصنيع قطع 

الغيار والشكائر وامتاك األرض 
وبيع واستغال المحاجر 

إنتاج جميع أنواع األسمنت 
الجيري وامتاك وسائل النقل 
البرية والمائية وتصنيع قطع 

الغيار والشكائر وامتاك األرض 
وبيع واستغال المحاجر

إنتاج جميع أنواع الشكائر 
الورقية

وفقًا للقانون، فإنه يتم عقد المعلومات القانونية
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

األسمنت الفرنسية 53.15%األسهم
اتحاد مستثمرين %23.36

حصة االكتتاب العام شهادات 
اإليداع الدولية %16.23

هيئات خاصة وأفراد %7.26

السويس لألسمنت %66.12
الشركة القابضة للصناعات 

المعدنية %20.87
الهيئات الخاصة واألفراد 

%13.01

السويس لألسمنت 53%السويس لألسمنت %98.69
الشركة السويسرية ديبكو %30

حصة االكتتاب المغلق %12
أسمنت بورتاند طره %5

األغلبيةاألغلبيةاألغلبيةاألغلبية قوة التصويت إلتخاذ القرارات
1.300مليون جنيه مصري المرخص بهرأس المال

مصرح
24 مليون جنيه مصري2000 مليون جنيه مصري800 مليون جنيه مصري

909.282.535 جنيه مصري المصدر
مدفوع

20.250.000 جنيه مصري583.875.425 جنيه مصري357.621.000 جنيه مصري

المعلومات القانونية عن مجموعة شركات السويس لألسمنت
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وفضــًا عــن ذلــك، فقــد أطلقــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت عــام 2008 برنامــج المخاطــر واالمتثــال؛ وهــو برنامــج مــن 
ثــاث ســنوات يضمــن إجــراء تحليــل أفضــل إلدارة المخاطــر إلــى جانــب نظــم المراجعــة، ويرتبــط ببرنامــج التحفيــز طويــل األجــل 

الخــاص بالمديريــن.

كمــا ســيتم تنفيــذ برنامــج التــزام بمكافحــة الرشــوة خــال عــام 2013. ويأتــي البرنامــج ضمــن مشــروع أوســع نطاًقــا يهــدف إلــى الحــد 
مــن المخاطــر ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بالمســئولية الجنائيــة للشــركة. وفــي نطــاق تنفيــذ المشــروع، ســوف تعتمــد المجموعــة نمــوذج 

التنظيــم واإلدارة والمراقبــة الــذي يهــدف إلــى مكافحــة الفســاد والرشــوة.

وفــي عــام 2012، بــدأت الشــركة فــي إعــداد برنامــج االمتثــال لمكافحــة االحتــكار؛ بهــدف توفيــر إطــار رســمي )مبــادئ توجيهيــة، 
وإجــراءات، ومراقبــة، وإبــاغ( لضمــان امتثــال العمــل بأكملــه لقوانيــن مكافحــة االحتــكار. كمــا أســهم البرنامــج فــي تحديــد المخاطــر 

والحــد منهــا، إلــى جانــب تحديــد اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة للتعامــل مــع القضايــا الناشــئة فــي هــذا اإلطــار.

وتقــوم المجموعــة حالًيــا بتنفيــذ برنامــج مخاطــر المؤسســات واالمتثــال، إلــى جانــب تنفيــذ نظم أكثــر كفــاءة إلدارة المخاطــر والمراجعة. 
)خطــط العمــل المعنيــة بتخفيــف حــدة المخاطــر تــم إطاقها عــام 2010(.

ــا  ــذي يناقــش قضاي ــة المتكامــل، وهــو البرنامــج ال ــث برنامــج المراجعــة الداخلي ــم تحدي ــادرات المذكــورة ســلًفا، ت وبهــدف دعــم المب
الصحــة والســامة والبيئــة ومكافحــة االحتــكار ومكافحــة الفســاد علــى مــدار ثــاث ســنوات؛ إلجــراء تقييــم أفضــل ومواصلــة تحســين 

قيــود إدارة المخاطــر وعمليــات الحوكمــة باســتخدام منهــج ثابــت ومنظــم.

2. المسئولية االجتماعية 

1.2 تقدير األفراد

تلتــزم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، حســبما ينــص ميثــاق األخــاق وسياســة االســتدامة لديهــا، بحمايــة األفــراد مــن خــال 
تقييــم التنــوع والهويــة الثقافيــة. وفــي عــام 2010، دخلــت اتفاقيــة العمــل الجماعيــة حيــز التنفيــذ، حيــث تمثــل االتفاقيــة ميثاًقــا يحــدد 
حقــوق العمــال الســارية والقائمــة علــى االلتــزام المشــترك لجميــع األطــراف الموقِّعــة عليهــا بحمايــة حقــوق اإلنســان، وتشــجيع إجــراء 
تحســينات علــى ظــروف العمــل وتنميــة العاقــات الصناعيــة وتشــجيع إجــراءات المفاوضــات الجماعيــة مــع ممثلــي النقابــات العماليــة. 
ــة وإدارة  ــات العمالي ــن النقاب ــة مســاحات مشــتركة للحــوار بي ــة للشــركة. فإقام ــات المفاوضــة الجماعي ــك تحــت اتفاقي ــدرج كل ذل وين

المجموعــة جــزء ال يتجــزأ مــن منهــج الســويس لألســمنت الرامــي إلــى مواصلــة الحــوار البنــاء بيــن كافــة األطــراف.

وتعمــل سياســة حقــوق اإلنســان بالمجموعــة علــى توطيــد التزامهــا تجــاه هــذه القضيــة مــن خــال الدعــم الصريــح لحقــوق اإلنســان 
المتعــارف عليهــا دوليًّــا بوصفهــا حقوًقــا حتميــة لجميــع األفــراد. وتنــص السياســة صراحــة علــى أن المجموعــة لــن تدعــم أي انتهــاكات 
ــة  ــراءات المائم ــأنها اإلج ــذ بش ــق وُتتخ ــف تخضــع للتحقي ــذا التصني ــدرج تحــت ه ــد تن ــي ق ــوادث الت ــع الح ــان. فجمي ــوق اإلنس لحق

لتصحيــح الوضــع إن اســتوجب األمــر ذلــك.  

ــم، يعتبــر التنــوع اإلنســاني هــو مصــدر القيمــة فــي المجموعــة بمــا يتفــق مــع اإلعــان العالمــي  ــاق القي ــا لمــا ينــص عليــه ميث ووفًق
لحقــوق اإلنســان. ومنــذ 2009، نفــذت المجموعــة مشــروعات هدفــت إلــى تحســين ظــروف العمــل للعامليــن بالمجموعــة وللمقاوليــن 
علــى حــد ســواء. ويتضمــن ذلــك خدمــات اإلســعافات األوليــة ومنافــذ بيــع الطعــام والوجبــات وغــرف خلــع المابــس. كمــا عقــدت أيًضــا 
دورات لتوعيــة العامليــن بالســامة تناولــت موضوعــات مــن قبيــل شــرح مخاطــر اصطحــاب العمــاء أو المورديــن ألطفالهــم أو أفــراد 

أســرهم إلــى مواقــع العمــل وعــدم ارتدائهــم معــدات الســامة الشــخصية المائمــة. 

وبنهايــة عــام 2012, بلــغ عــدد العامليــن بالمجموعــة فــي مصــر 3,622 عامــًا. ورغــم األزمــة المتواصلــة منــذ ثــورة ينايــر، وجــب 
تنفيــذ أنشــطة إلعــادة الهيكلــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــات النقابــات العماليــة وبرامــج المعــاش المبكــر وخفــض ســاعات العمــل اإلضافــي. 

1. رؤية المجموعة

ســعت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت )التــي يشــار إليهــا باســم المجموعــة(، منــذ إتمــام عمليــة االســتحواذ، إلــى تحقيــق التميــز 
ــاء مــن خــال  ــى قطــاع مــواد البن ــاء قيمــة عل ــى إضف ــى أفضــل الممارســات. وتهــدف الشــركة إل ــي العمــل والحصــول عل ــم ف الدائ
اســتخدامها المبتكــر والدائــم للمــوارد الطبيعيــة، علــى نحــو يحقــق الصالــح للمجتمعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة وصالــح عمائهــا.

وتعــد التنميــة المســتدامة جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية الشــركة وثقافــة العمــل بهــا، وهــو مــا ينطــوي علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي 
وحمايــة البيئــة والمســئولية االجتماعيــة. كمــا أنهــا تســهم فــي خلــق القيمــة والتخطيــط طويــل األجــل واالســتمرارية والميــزة التنافســية؛ 

مــن أجــل تحســين إمكانيــة التنبــؤ بمخاطــر العمــل وإدارتهــا. 

وتعــد سياســة االســتدامة حجــَر الزاويــة فــي منهــج الشــركة؛ فهــي تغطــي الموضوعــات األساســية التــي تؤثــر علــى نفوذهــا التجــاري 
ــادرات  ــة والمب ــل والصحــة والســامة والممارســات العمالي ــة العم ــوق اإلنســان ونزاه ــًدا حق ــة، وهــي تحدي ــى أنشــطتها التجاري وعل
االجتماعيــة وسلســلة التوريــد وكفــاءة اســتخدام الطاقــة والبيئــة وجــودة المنتجــات وعمليــات التشــغيل واالبتــكار والبحــوث والتطويــر. 
أمــا الموضوعــات ذات الصلــة فيتــم تغطيتهــا بسياســات مشــتقة مــن سياســة االســتدامة التــي هــي بدورهــا مســتوحاة مــن المرجعيــات 

والمعاييــر الدوليــة. 

ــرام  ــات االســتحواذ، وإب ــام عملي ــة، وإتم ــة القائم ــي شــبكتها الصناعي ــد والتوســع ف إن اســتراتيجية المجموعــة تتمحــور حــول التجدي
ــى  ــز عل ــال التركي ــن خ ــي م ــل الرأس ــول التكام ــك ح ــور كذل ــة، وتتمح ــئة والمتنامي ــواق الناش ــن األس ــي كل م ــراكة ف ــات الش اتفاق
الخرســانة الجاهــزة والــركام، وتطويــر منتجــات وتطبيقــات وخدمــات البنــاء المبتكــرة، فضــًا عــن مبــادرات المجموعــة فــي مجــال 
ــي للمجموعــة.  ــع اإللكترون ــى الموق ــة ومنشــورة عل ــا المجموعــة موثق ــي أحرزته ــع النجاحــات الت ــة المتجــددة. وجمي اســتخدام الطاق

هة لجميع أنشطة المجموعة: وفيما يلي القيم األساسية الموجِّ

المسئولية: التعهد بالتزام طويل األجل تجاه االستدامة.	 

النزاهة: السلوك األخاقي في صميم جميع أساليب العمل.	 

الكفاءة: التميز في التشغيل من خال التحسين المستمر.	 

االبتكار: يشمل جميع استخدامات المنتجات وإدارتها.	 

التنوع: فهم الهوية المحلية ودعمها.	 

1.1 النزاهة 

ينــص ميثــاق القيــم علــى القيــم األساســية التــي تؤمــن بهــا شــركة الســويس لألســمنت والشــركات التابعــة لهــا، أســمنت حلــوان وأســمنت 
بورتانــد طــره، والتــي تؤكــد جميــع قواعــد الحوكمــة المؤسســية المتبعــة بهــا. ويحــدد الميثــاق التزامــات المجموعــة بقيــم الصراحــة 
والعــدل والنزاهــة والشــفافية واالحتــرام المتبــادل فــي إدارة الشــركة وفــي عاقاتنــا مــع المســاهمين واألســواق علــى حــد ســواء. وجميــع 

السياســات المتبعــة بالمجموعــة ال تحيــد عــن هــذه الخطــوط العريضــة. 

ــا للمراقبــة والتحديــث، ممــا يوفــر صــورة عامــة واضحــة لــكل  ُتَتْرَجــم مبــادئ اإلدارة الرشــيدة فــي المجموعــة إلــى هيــكل يخضــع دائمًً
ــد العضــو  ــم اتخاذهــا. ويع ــي يت ــات التشــغيل واإلجــراءات الت ــات وعملي ــة والســلطات والصاحي ــاكل التنظيمي مــن المســاهمين والهي
المنتــدب مســئواًل عــن ضمــان االمتثــال للمبــادئ العامــة للحوكمــة المؤسســية بالمجموعــة، وعــن اقتــراح التعديــات الخاصــة بهــا علــى 
ــى المخاطــر المؤسســية  ــس اإلدارة مباشــرة، بمهمــة التعــرف عل ــع مجل ــي تتب ــة، الت ــة الداخلي ــة الرقاب ــع لجن ــس اإلدارة. وتضطل مجل

األساســية وإدارتهــا. 
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وقــد طبقــت إدارة الســامة عــام 2012 نظاًمــا جديــًدا للتفتيــش علــى الســامة يوفــر مرونــة أكبــر فــي إجــراء التفتيــش وإدارة الوقــت. 
ــامة  ــة والس ــة بالصح ــروط الخاص ــة للش ــات المجموع ــع عملي ــال جمي ــان امتث ــو ضم ــش ه ــة التفتي ــن عملي ــي م ــرض الرئيس والغ
ــاه  ــزام اإلدارة تج ــار الت ــذه األنشــطة. وإلظه ــي ه ــة ف ــن بالمجموع ــاركة العاملي ــدف تشــجيع مش ــج به ــذ البرنام ــة. وكان تنفي والراح
الســامة والتأكــد مــن تلقــي كافــة المســتويات اإلداريــة بالمجموعــة الرســائل المهمــة بشــكل مباشــر، فقــد اســتضافت المصانــع الخمســة 
عروًضــا للســامة خــال عــام 2012، وذلــك إلــى جانــب إجــراء 18,114 ســاعة تدريــب فــي مجــال الســامة و 21,637 ســاعة تــم 

تخصيصهــا للتعــرف بالســامة.   

20082009201020112012معدل التكرار 
1.93.12.741.9األسمنت 

					ركام 
					خرسانة 

1.92.72,54,12,2المجموعة

20082009201020112012معدل شدة اإلصابة
0.10.20,180,170.11األسمنت 

					ركام 
					خرسانة 

0.10 0.10.20,170.16المجموعة

20082009201020112012إجمالي معدل اإلصابات المسجلة 
7.17.87,27.95.6األسمنت 

					ركام 
					خرسانة 

6.77.16,87.56.3المجموعة

20082009201020112012حاالت الوفيات 
00100العاملون

12420العاملون لدى المقاولين
00000األطراف األخرى 

20082009201020112012اإلصابات ذات األيام المهدرة المتعلقة بالعمل 
1421182525العاملون 

1020171713العاملون لدى المقاولين 

3.2 الصحة والمسئولية عن المنتجات

تؤمــن مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بــأن حمايــة صحــة العامليــن وتعزيــز راحتهــم أمــر ال يقــل أهميــة عــن التوعيــة بالســامة، 
وهــو مــا تؤكــده سياســة الصحــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا المجموعــة فــي 2011. 

ــل(  ــزاز الجســم بالكام ــار والضوضــاء واهت ــة )أخطــار الغب ــة الصناعي ــي البيئ ــن الصحــة ف ــي تتضم ــة إدارة الصحــة الت ــد عملي وتع
ــي مــكان العمــل  ــة ف ــم المخاطــر الصحي ــة تقيي ــد زادت عملي أحــد االهتمامــات الرئيســية لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. وق
التــي جــرى تنفيذهــا مؤخــًرا مــن أهميــة هــذه المســألة للمجموعــة، أخــذًا فــي االعتبــار أن هــذه المخاطــر قــد تصحبهــا تأثيــرات طويلــة 
األجــل. وفــي هــذا الســياق، كان هنــاك تأثيــر إيجابــي علــى مصانــع المجموعــة بســبب توافــر المعلومــات والرعايــة الصحيــة للعامليــن 

وللمجتمعــات المحليــة.

وقــد تــم تحديــث سياســات المــوارد البشــرية، وخاصــة المتعلقــة بالتدريــب والتطويــر. وتــرى المجموعــة أن إدارة التنــوع مســئولية تقــع 
علــى عاتــق المديريــن بمــا يضمــن احتــرام االختافــات وحمايتهــا، كمــا تنظــر إلــى العامليــن بوصفهــم مــن المــوارد ذات القيمــة العاليــة. 
ــا بالمســاواة بيــن الجنســين، حيــث لــم تظهــر متابعــة مســتويات األجــور وجــود أي تفــاوت بســبب  كمــا تولــي المجموعــة اهتماًمــا خاصًّ
ــي بانتظــام. ويجــري إعــداد سياســات  ــى المســتوى المحل ــم إجــراء دراســات مســح لألجــور عل ــا يت ــوع االجتماعــي. كم اختــاف الن

لزيــادة وجــود المــرأة وتمثيلهــا بيــن القــوى العاملــة بمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. 

ــاءة  ــر المخاطــر؛ الكف ــف أث ــال وتخفي ــي: االمتث ــاالت ه ــة مج ــول أربع ــة ح ــطة تدريبي ــم أنش ــم تنظي ــب، ت ــام إدارة التدري ــا لنظ ووفًق
ــي عــام 2010، اســتضافت الشــركة 75,557 ســاعة  ــال البشــري. وف ــة رأس الم ــكار وتنمي ــة المســتدامة واالبت والتخصــص؛ التنمي

ــل.  ــى األق ــة واحــدة عل ــن المشــاركين دورة تدريبي ــن 2,830 م ــرب م ــا يق ــد حضــر م ــًا. وق ــا 3,794 متدرب ــة شــارك فيه تدريبي

وفــي عــام 2012، أظهــر توزيــع الــدورات التدريبيــة بيــن المجــاالت المختلفــة إجــراء 34.5% مــن إجمالــي الســاعات التدريبيــة فــي 
ــال وإدارة المخاطــر، و%22  ــاءة والتخصــص، و2.5% فــي مجــال االمتث ــة رأس المــال البشــري، و41% فــي مجــال الكف مجــال تنمي
فــي مجــال التنميــة المســتدامة واالبتــكار. وقــد تــم تجربــة بعــض البرامــج المتخصصــة فــي مصــر بغــرض تشــجيع زيــادة المســئولية 
البيئيــة بيــن المديريــن والعامليــن علــى الســواء. كمــا شــهد عــام 2012 توقيــع اتفاقــات شــراكة مــع المــدارس والجامعــات المحليــة؛ 
لتقديــم المنــح الدراســية وفــرص التدريــب العملــي والمســاعدة فــي بحــوث الدراســات العليــا، والزيــارات الميدانيــة لمختبــرات ومصانــع 

المجموعــة للطلبــة المصرييــن. 

وقــد أطلقــت الشــركة المرحلــة الثانيــة مــن اســتطاع آراء العامليــن الدولييــن فــي نفــس العــام. وقــد أكــدت نتائــج االســتطاع أن العامليــن 
ملتزمــون بقــوة تجــاه الشــركة ويعملــون علــى تشــجيع تحســين معظــم المؤشــرات األساســية. وســوف يتــم تخصيــص عــام 2013 لتنفيــذ 
ــرر  ــن ومهاراتهــم، ومــن المق ــب المتاحــة للعاملي ــم تحســين فــرص التدري ــى يت ــج االســتطاع حت ــًا لنتائ االســتراتيجيات المناســبة وفق

إجــراء االســتطاع التالــي خــال نفــس العــام. 

2.2 معايير السالمة والصحة في العمل

تعتبــر مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت الســامة واألمــن ضمــن القيــم األساســية التــي يجــب دمجهــا فــي جميــع األنشــطة. وبهــدف 
تحقيــق نتائــج أكثــر طموًحــا، فقــد تحــول مشــروع »الاحــوادث« ليصبــح برنامًجــا أشــمل للســامة فــي عــام 2011 قــدَّم الســلوك اآلمــن 
ــات  ــق بيئ ــوا فــي موقــع العمــل أم فــي البيــت. وهــدف الشــركة هــو خل ــة ســواء أكان ــاة للعامليــن فــي حياتهــم اليومي كأحــد ســبل الحي
عمــل أكثــر ســامة وصحــة فــي جميــع مواقعهــا ومنشــآتها مــن خــال منــع وقــوع الحــوادث واإلصابــات، إلــى جانــب إعــداد مبــادرات 

للتواصــل مــن أجــل تشــجيع الســامة ونشــر ثقافــة الوعــي بالصحــة.

وفــي هــذا الســياق، تطمــح المجموعــة إلــى إقامــة عاقــات إيجابيــة قائمــة علــى الثقــة المتبادلــة مــع الموظفيــن والمقاوليــن، وهــو األمــر 
ــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، أطلقــت  المجموعــة  ــا مــن الرغب ــات الســامة فــي موقــع العمــل. وانطاًق ــذي سيســهم فــي تحســين آلي ال
ــة  ــم إدارة الصح ــاءة نظ ــك الشــركات وكف ــدرات تل ــم ق ــى تقيي ــتند المشــروع إل ــد اس ــن. وق ــم شــركات المقاولي ــًدا لتقيي مشــروًعا جدي
ــة  ــزال عملي ــن، وال ت ــم 100 شــركة مــن شــركات المقاولي ــد انتهــت المجموعــة خــال 2012 مــن تقيي ــة لديهــا. وق والســامة المهني

المراجعــة مســتمرة.

وفــي إطــار ســعيها ألن تكــون ضمــن أكثــر الشــركات أماًنــا وســامة فــي هــذا القطــاع، فقــد ركــزت جهودهــا علــى خفــض معــدل تكــرار 
ــن بالمجموعــة  ــن الدائمي ــن العاملي ــات المهــِدرة للوقــت بي ــغ معــدل تكــرار اإلصاب الحــوادث فــي مــكان العمــل؛  ففــي عــام 2012 بل
والمقاوليــن 2.2، وهــو عــدد الحــوادث التــي نتــج عنهــا فقــدان فــي الوقــت لــكل مليــون ســاعة عمــل. وإضافــة إلــى ذلــك، بلــغ معــدل 
ــة  ــات القابل ــي اإلصاب ــدل إجمال ــغ مع ــا. وبل ــل 742 يوًم ــن العم ــودة م ــام المفق ــغ عــدد األي ــا بل شــدة الحــوادث المســجلة 0.10، بينم

للتســجيل 6,8 بمــا فــي ذلــك حــاالت الوفيــات، واإلصابــات المهــدرة للوقــت، وواجبــات العمــل المقيــدة والعــاج الطبــي. 
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بتحديــث البنيــة األساســية للمعهــد ومنشــآته وتطويــر برامــج جديــدة للدراســة وزيــادة عــدد الطــاب الدارســين بــه. ويحظــى خريجــو 
المعهــد بســمعة طيبــة فــي قطــاع الصناعــة، ويتزايــد الطلــب عليهــم؛ لمــا حصلــوا عليــه مــن تدريــب متميــز ومــا يمتلكونــه مــن مهــارات 
ــم  ــر لهــم فــرص عمــل. كمــا يت ــل وتوف ــة الصيــف، ب ــدرب خــال عطل ــر المجموعــة الفرصــة لطــاب المعهــد للت متخصصــة. وتوف
االســتفادة مــن الدعــم المالــي الــذي تقدمــه المجموعــة للمعهــد كل عــام فــي المســاهمة فــي ســداد المصروفــات الدراســية عــن الطــاب 

غيــر القادريــن.

وفــي مجــال تنميــة المهــارات، قامــت الســويس لألســمنت بتنفيــذ مشــروع »َتَبــنَّ مدرســة«، وذلــك مــن خــال مبــادرة »إنجــاز مصــر«.  
ــكل مــن الطــاب والمدرســين  ــة أفضــل فــي أربــع مــدارس ل ــة تعليمي وكان الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو المســاعدة فــي خلــق بيئ

وأوليــاء األمــور. وقــد تــم اختيــار المــدارس بحســب موقعهــا فــي المناطــق المحيطــة بمصانــع المجموعــة. 

ويشــتمل البرنامــج علــى تنميــة مهــارات الطــاب، وتدريــب المدرســين علــى االبتــكار فــي الحجــر الدراســية، ومســاعدة أوليــاء األمــور 
علــى إيجــاد الســبل التــي تجعــل البيئــة المدرســية مكاًنــا مائًمــا وصحيًّــا يمكــن للطــاب فيــه أن ينمــوا ويتطــوروا.

ــن  ــة بي ــاون الممكن ــى ســبل التع ــدف التعــرف عل ــي؛ به ــم العال ــع وزارة التعلي ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــا توقي ــا شــهد عــام 2012 أيًض كم
مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت وجامعتــي قنــاة الســويس وحلــوان، وذلــك فــي إطــار مشــروع التنميــة الــذي تتبنــاه المجموعــة. 
ــم  ــة مهاراته ــى تنمي ــب الطــاب لمســاعدتهم عل ــزام بدعــم وتدري ــا االلت ــى عاتقه ــذا المشــروع، أخــذت المجموعــة عل ــي إطــار ه وف

العمليــة بمــا يرفــع مــن قدرتهــم التنافســية فــي ســوق العمــل بعــد التخــرج. 

 إلــى جانــب أوجــه الدعــم األخــرى التــي ســوف تعــزز البيئــة التعليميــة لــكل مــن الطــاب واألســاتذة فــي الجامعتيــن. كمــا تــم توقيــع 
ــن،  ــار الباحثي ــب، وصغ ــرص التدري ــم ف ــام الدراســي 2012	2013 ولدع ــي الع ــدء المشــروع ف ــة لب ــع كل جامع ــة م ــود منفصل عق
ومعامــل/ مــواد األســمنت، ودورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة، والتدريــب علــى المهــارات الشــخصية، وســداد المصروفــات عــن الطــاب 

غيــر القادريــن.  

كمــا تــم االتفــاق علــى تخصيــص منحــة دراســية فــي الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة ضمــن صنــدوق الزمالــة لشــركة الســويس لألســمنت، 
وتتحمــل المجموعــة المنحــة بالكامــل فــي كليــة العلــوم والهندســة بالجامعــة. وســوف تســهم هــذه المنحــة فــي توفيــر فرصــة للطــاب 
ــى درجــة الماجســتير مــن واحــدة مــن  ــة للحصــول عل ــة دراســاتهم األكاديمي ــى مواصل ــا عل ــن ماديًّ ــر القادري ــن دراســيًّا وغي المتفوقي
ــى  ــى هــذه المنحــة أن يكــون مــن ســاكني منطقت ــة الشــرق األوســط. ويشــترط فيمــن يحصــل عل ــة بمنطق أفضــل المؤسســات التعليمي
حلــوان أو طــره أو محافظتــي الســويس أو المنيــا أو أن يكــون قــد تخــرج مــن إحــدى الجامعــات الواقعــة بهــذه المناطــق. وســوف يتــم 

تقديــم المنحــة الدراســية كل عاميــن بعــد تخــرج الطالــب الســابق.

وتواصــل المجموعــة التزامهــا كذلــك تجــاه تعزيــز الرعايــة الصحيــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، أســهمت المجموعــة فــي بنــاء مستشــفى 
ــت المجموعــة مــن خــال  ــة. وهدف ــي المنطق ــن أفضــل مستشــفيات عــاج الســرطان ف ــال 57357، وهــي واحــدة م ســرطان األطف
ــي  ــى المســاهمة ف ــاء منشــآت المستشــفى، إل ــازم لبن ــر األســمنت ال ــة أو توفي ــي صــورة مســاهمات مالي ــا التبرعــات ســواء ف تقديمه
المعالجــة الفعالــة للســرطان وإجــراء األبحــاث فــي هــذا المجــال. وكانــت المجموعــة قــد تبرعــت بكميــة أســمنت بلغــت 600 طــن إلقامــة 

مبنــى جديــدة يضــم جهــاز الســيكلوترون، وهــو جهــاز خــاص يســتخدم فــي عــاج الســرطان بأســلوب مبتكــر. 

وبهــدف تحســين ظــروف المعيشــة لألســر المقيمــة فــي المناطــق القريبــة مــن مصانــع المجموعــة، تــم إطــاق برنامــج شــامل فــي عــام 
ــي عــام 2012، اســتهدف  ــة. وف ــى مــدار الســنوات الماضي ــة واألمومــة، واســتمر عل ــس القومــي للطفول 2007 بالتعــاون مــع المجل
البرنامــج أربعــة مجــاالت رئيســية تمثلــت فيمــا يأتــي: اســتخراج 1000 بطاقــة رقــم قومــي للســيدات، تعليــم حرفــة يدويــة للســيدات تــدرُّ 
لهــن دخــًا، وإجــراء الفحــص الطبــي لألطفــال بالمــدارس، وتقديــم المنــح الدراســية للشــباب غيــر القادريــن لمنــع تســربهم مــن التعليــم.

وفــي عــام 2012، أجــرت مجموعــة مــن المختصيــن مــن جامعــة رومــا تقييًمــا شــامًا للنظافــة الصحيــة بمصنعــي طــره والقطاميــة. 
ويأتــي هــذا التقييــم فــي إطــار مشــروع أطلقتــه مجموعــة إيتالشــمنتي يهــدف إلــى تحســين بيئــة العمــل القائمــة علــى المبــادئ األساســية 
ــم بتعــاون كامــل مــع مديــري المصانــع  المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة والمســئولية االجتماعيــة للمجموعــة. وقــد أجريــت أعمــال التقيي
والموظفيــن والعمــال بــاإلدارة الفنيــة وإدارة الســامة. والهــدف المنشــود خــال عــام 2013 هــو إجــراء نفــس التقييــم بمصنعــي حلــوان 

والســويس. 

ــة المتعلقــة  ــا الصحــة والســامة والبيئ وفيمــا يتعلــق بالمســئولية عــن المنتجــات، تعلــن المجموعــة المعلومــات األساســية حــول قضاي
ــمنت  ــص األس ــات خصائ ــف أوراق المعلوم ــك. وتص ــا بذل ــدم تفويضه ــة أو ع ــر الرقابي ــود اأُلط ــدم وج ــد ع ــى عن ــات، حت بالمنتج

ــليم. ــتخدام بشــكل س ــة واالس ــل والمناول ــن والنق ــات التخزي وتوصي

منتدى تقييم النظافة الصناعية 2009- 2012 

تم التوسع في مراقبة العمال المعرضين للمخاطر تدريجيًّا، وسوف ُتستكمل عامي 2013 و2014.

مخاطر التعرض
السويس 

للنقل المقر الرئيسي السويس 
لألكياس المنيا  السويس القطامية  حلوان  طره 

نسبة العمال 
المعرضين 

للمخاطر

%0 %0 %0 %45 %49 %52 %49 %59 الرماد 
%0 %0 %0 %39 %36 %29 %31 %46 سليكا
%0 %0 %56 %38 %49 %53 %34 %20 ضوضاء 
%70 %5 %6 %4 %4 %5 %4 %3 اهتزاز الجسم بالكامل 

المراقبة 
%0 %0 %0 %100 %0 %100 %0 %69 الرماد 

نسبة العمال 
الخاضعين 

للمراقبة

%0 %0 %0 %99 %0 %100 %0 %68 سليكا
%0 %0 %75 %100 %0 %100 %0 %64 ضوضاء 
%0 %0 %0 %100 %0 %100 %0 %100 اهتزاز الجسم بالكامل 

4.2 المبادرات االجتماعية 

تســهم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت باســتمرار فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة مــن خــال برنامــج المبــادرات االجتماعيــة 
لديهــا، والــذي تهــدف مــن ورائــه إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة وتحقيــق الرفــاة االجتماعــي ألبنــاء المجتمعــات التــي تعمــل بهــا المجموعة. 

كمــا تهــدف هــذه المبــادرات إلــى تحســين العاقــات مــع أصحــاب المصلحــة مــن خــال الحــوار والتعــاون.

وانطاقــًا مــن مبــدأ االلتــزام المتبــادل والمشــاركة الفعالــة والثقــة والصراحــة بيــن جميــع األطــراف، تأخــذ المجموعــة علــى عاتقهــا 
مســئولية دعــم المشــروعات االجتماعيــة للعمــل علــى القضــاء علــى الفقــر وتحســين ظــروف المعيشــة وفقــًا للمبــادئ التــي تقــوم عليهــا 
التنميــة المســتدامة. وتقــوم المجموعــة، تماشــًيا مــع سياســية المبــادرات االجتماعيــة الجديــدة الصــادرة عــام 2011 ووفقــًا لميثــاق القيــم 
لديهــا، بدعــم المشــروعات المجتمعيــة التــي تركــز علــى بنــاء القــدرات والتــي ال تتســبب فــي التبعيــة والتــواكل. بــل علــى العكــس، فهــذه 
المشــروعات تشــجع التنميــة وتخلــق فرًصــا إلقامــة مشــروعات صغيــرة. ويشــترط فــي دعــم هــذه المبــادرات أن تســهم بفاعليــة فــي 
تحســين نوعيــة الحيــاة فــي المجتمعــات التــي تنفــذ فيهــا، وأن تتماشــى مــع سياســات الحكومــات، مــع مراعــاة عــدم مخالفتهــا لمبــادئ 

اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان وتلبيتهــا الحتياجــات المجتمــع.

وســعًيا منهــا للمســاهمة فــي بنــاء بلــد أفضــل، وهــو الهــدف الــذي تضعــه المجموعــة دائًمــا نصــب أعينهــا، فإنهــا تولــي اهتماًمــا كبيــًرا 
للتعليــم الــذي يعــد عامــًا أساســيًّا فــي تنميــة البلــد ويلعــب دوًرا محوريًّــا فــي جهــود القضــاء علــى الفقــر وخلــق الثــروات. ولــذا، فقــد 
واصلــت المجموعــة خــال عــام 2012 تمويــل مشــروع »دعــم أنشــطة معهــد دون بوســكو الفنــي بالقاهــرة« بمســاهمة ســنوية تبلــغ 
50 ألــف يــورو. والهــدف العــام مــن هــذا البرنامــج هــو تعزيــز التعليــم الفنــي والمهنــي. وكانــت هــذه الشــراكة قــد بــدأت عــام 2006 
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كمــا حصلــت علــى موافقــة الســلطات والجهــات المعنيــة ممــا يســمح لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بتطبيــق الحــدود القديمــة 
أثنــاء فتــرة الســماح حتــى إتمــام واكتمــال المشــروعات.

ــب أي  ــط لتجن ــس فق ــا لي ــًدا لمصانعه ــر تقيي ــة أكث ــا بيئي ــة، وضعــت مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت أهداًف ــذه الغاي ــًا له وتحقيق
ــم«.  ــا نحــو »التحســين المســتمر والدائ ــاع نهجن ــة اتب ــا لمواصل ــن أيًض ــون ولك ــة القان ــأ نتيجــة لمخالف ــات تنش عقوب

كمــا تلتــزم المجموعــة بتطبيــق مبــادئ توجيهيــة وبروتوكــوالت تــم وضعهــا وتطويرهــا مــن قبــل مبــادرة شــركات األســمنت لاســتدامة 
بشــأن حمايــة المنــاخ واســتخدام الوقــود والمــواد الخــام وقيــاس ومراقبــة االنبعاثــات وإعــداد التقاريــر، إضافــة إلــى أعمــال تقييــم األثــر 
البيئــي واالجتماعــي  الازمــة للمشــاريع الجديــدة وأعمــال التطويــر  الكبيــرة. كمــا أن التركيــز الرئيســي للمجموعــة فــي مجــال البيئــة 

يتمثــل فــي التحكــم فــي اســتهاك المــواد الخــام والوقــود والكهربــاء والميــاه وترشــيد اســتخدامها.

وتــدرك صناعــة األســمنت حجــم المســئوليات الملقــاة علــى عاتقهــا فــي إطــار الحــرب العالميــة علــى التغيــر المناخــي. وفــي حيــن أن 
عمليــة إنتــاج وتصنيــع األســمنت عمليــة كثيفــة الطاقــة والكربــون، فــإن األســمنت يلعــب دوًرا رئيًســا فــي تكييــف تغيــر المنــاخ مــن 
خــال بنــاء الســدود وخزانــات الميــاه وتطويــر البنــى التحتيــة األساســية العامــة والخاصــة. وعلــى المســتوى العالمــي، فــإن صناعــة 
األســمنت، مــن خــال مبــادرات مثــل مبــادرة االســتدامة فــي قطــاع األســمنت التابعــة لمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة، 

تعمــل بنشــاط وفاعليــة مــن أجــل تنفيــذ تدابيــر وإجــراءات خفــض االنبعاثــات مــع الحفــاظ علــى فاعليــة التكاليــف. 

وتقــوم جميــع المصانــع بانتظــام برصــد انبعاثاتهــا واإلبــاغ عنهــا، باســتخدام نظــام اإلبــاغ عــن البيانــات، بالتوافــق مــع برتوكــول 
ــس األعمــال  ــي قطــاع األســمنت الخاصــة بمجل ــادرة االســتدامة ف ــع لمب ــي صناعــة األســمنت التاب ــون ف ــي أكســيد الكرب مخــزون ثان
ــد  ــل مؤشــرات األداء الرئيســية وتحدي ــع مســتوى األداء فــي مقاب ــي تتب ــغ بهــا ف ــات المبل ــة المســتدامة. وتســتخدم البيان العالمــي للتنمي

ــض المســتهدفة. معــدالت التخفي

ــكل طــن مــن المــواد  ــون ل ــزم الشــركة بالتخفيــض الطوعــي النبعاثاتهــا مــن الكربــون ألقــل مــن 720 كجــم ثانــي أكســيد الكرب وتلت
ــول عــام 2013. األســمنتية بحل

وتلتزم الشركة بتحقيق هذه األهداف عن طريق:

تحسين الكفاءة الحرارية لعمليات اإلنتاج والتصنيع.	 

التوسع في استخدام الوقود البديل والكتلة الحيوية.	 

زيادة استخدام المواد الخام البديلة واألسمنت المخلوط.	 

إطاق منتجات جديدة من األسمنت المخلوط في مصنع القطامية.	 

التوسع في استخدام أدوات مساعدة في عملية الطحن بطواحين األسمنت وتقليل استهاك الطاقة.	 

وفــي مجــال كفــاءة اســتخدام الطاقــة، يتــم دراســة عمليــة اســتعادة الحــرارة المفقــودة كخيــار واعــد مــن أجــل إنتــاج الكهربــاء أو التدفئــة.  
وفــي مجــال تطويــر الطاقــة المتجــددة، تتطلــع الشــركة الســتخدام وقــود بديــل، كمــا أن اســتخدام وقــود الكتلــة الحيويــة محايــد الكربــون 
ــإن المجموعــة تتحــرى الفــرص  ــك ف ــر؛ ولذل ــة بشــكل كبي ــات الزراعي ــر المخلف ــث تتواف ــي مصــر؛ حي ــه أيًضــا ف ــج ل يجــرى التروي
الواعــدة، وقامــت بالفعــل بإجــراء بعــض التجــارب الصناعيــة فــي هــذا الشــأن. وفضــًا عــن ذلــك، تركــز المجموعــة جهودهــا الراميــة 

إلــى تقليــل محتــوى الكلنكــر فــي األســمنت، والزيــادة التدريجيــة لمكونــات معدنيــة مثــل الحجــر الجيــري وخبــث الحديــد.

ــي  ــة ف ــع 2000 شــنطة رمضاني ــم بتوزي ــق الهــدف نفســه، قامــت المجموعــة خــال شــهر رمضــان الكري ــي إطــار الســعي لتحقي وف
محافظتــي الســويس والمنيــا، وذلــك بالتعــاون مــع بنــك الطعــام.  وقامــت المجموعــة كذلــك بإقامــة موائــد الرحمــن أمــام مصنعــي طــره 

وحلــوان لتقديــم مائــة وجبــة إفطــار يوميًّــا فــى كل مــن المصنعيــن طــوال شــهر رمضــان.

3. حماية البيئة

1.3 المناخ والطاقة

تســهم سياســة الطاقــة لــدى المجموعــة فــي توجيــه جهودهــا للمضــي قدًمــا نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون، مــع تطويــر الحلــول العمليــة 
والقابلــة للتنفيــذ باالشــتراك مــع الحكومــة وســائر األطــراف الفاعلــة فــي قطــاع مــواد البنــاء.

فصناعــة األســمنت تتعــرض لمســتويات عاليــة مــن مخاطــر الكربــون، وعلــى األخــص فــي المناطــق التــي تطبــق بهــا أنظمــة تبــادل 
ــة  ــًرا بالبصم ــا مباش ــر ارتباًط ــتوى المخاط ــط مس ــة. ويرتب ــات الكربوني ــى االنبعاث ــب عل ــون والضرائ ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث
ــة  ــة التفاقي ــة مثــل الســيناريوهات الدولي ــه يتأثــر أيًضــا إلــى حــد كبيــر ببعــض العوامــل الخارجي ــة، ولكن ــة للشــركات الفردي الكربوني
كيوتــو ومــا بعــد كيوتــو، واللوائــح المحليــة، وأســعار الكربــون فــي األســواق الدوليــة. وقــد أظهــرت التجــارب أن برنامــج تبــادل حقــوق 
إطــاق االنبعاثــات األوروبــي، حتــى وإن تــم بموجــب التخصيــص الحــر، يؤثــر بصــورة كبيــرة علــى هوامــش اإلنتــاج، بســبب تكلفــة 

تعويــض النقــص فــي الحــدود المســموح بهــا لانبعاثــات والتكاليــف المحملــة علــى ســعر الكهربــاء مــن قبــل قطــاع الكهربــاء.

وهــدف المجموعــة القائــم علــى الكثافــة لانبعاثــات المباشــرة هــو تحقيــق معامــل انبعــاث يقــل عــن 640 كجــم ثانــي أكســيد الكربــون 
لــكل طــن منتجــات أســمنتية بحلــول عــام 2015. وفــي عــام 2012، بلــغ معامــل االنبعــاث 722 كجــم ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن 

منتجــات أســمنتية، وهــو مــا يعــد تقدًمــا إيجابيًّــا بالمقارنــة مــع أرقــام عــام 2011. 

وفــي حيــن تعمــل المجموعــة علــى خفــض األثــر الكربونــي للمنتجــات والعمليــات، تقــوم المجموعــة أيًضــا بــإدارة مخاطــر الكربــون 
مــن خــال اســتخدام أدوات ماليــة متقدمــة. ويتــم إجــراء تحليــل للمخاطــر الماليــة؛ اســتناًدا إلــى أنظمــة دقيقــة للتتبــع والتنبــؤ الدقيــق 
لانبعاثــات علــى مســتوى المجموعــة مــن أجــل دعــم اختيــار أكثــر األدوات ماءمــة للســوق. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فهــي تتيــح الفــرص 
ــو. ويركــز النهــج االســتباقي  ــة بموجــب بروتوكــول كيوت ــة النظيف ــات التنمي ــة آلي ــون تكــون بمثاب ــام بمشــروعات لتخفيــض الكرب للقي
لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت علــى الوقايــة والتخفيــف مــن أي آثــار بيئيــة محتملــة والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة فــي تنميــة 

وإدارة مرافــق اإلنتــاج لديهــا. وقــد حــددت الشــركة أربــع أولويــات تمشــيا مــع اســتراتيجية االســتدامة لديهــا، وهــي:

حماية المناخ من خال السيطرة السليمة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدارتها.	 

االستخدام المسئول للموارد مثل الوقود والمواد الخام والطاقة الكهربائية والمياه.	 

الســيطرة علــى االنبعاثــات وخفضهــا مــن خــال الرصــد الدقيــق  لجميــع األفــران وتبنــي واتبــاع أفضــل الســبل والتقنيــات المتاحــة 	 
لخفــض االنبعاثــات.

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

وتركــز مبــادرات الحــد مــن االنبعاثــات بشــكل رئيســي علــى تعزيــز وزيــادة االســتخدام المســئول ألنــواع الوقــود األقــل كثافــة النبعاثــات 
الكربــون فــي أعقــاب خطــة متعــددة الســنوات. وفي عــام 2012، اســتخدمت المجموعــة وقــوًدا بديــًا بنســبة 0.26% مســتخرًجا مــن 
مشــروعات الكتلــة الحيويــة. وقــد بــدأت المجموعــة أيضــًا اســتخدام المخلفــات الزراعيــة فــي عــام 2012 وهــو مــا يجعلهــا تســتوفي 
اشــتراطات االعتــراف باعتمــادات ثانــي أكســيد الكربــون بموجــب خطــة آليــات التنميــة النظيفــة. وهنــاك مشــروعان اآلن قيــد التســجيل 

فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ.

وفــي أغســطس 2011، صــدرت التعديــات الجديــدة للقانــون رقــم 4 لســنة 1994 والتــي تشــمل مزيــًدا مــن القيــود علــى انبعاثــات 
الهــواء مــع فتــرة ســماح مدتهــا ثــاث ســنوات لالتــزام. وقدمــت المجموعــة خطــة عمــل لالتــزام شــملت مشــروعات تطويــر الفاتــر، 
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إنتاج الطين الكلسي في األفران الرطبة.	 

تبريد الغازات.	 

تحسين كفاءة عمل المرشحات. 	 

السيطرة على األتربة العالقة.	 

تبريد المعدات الميكانيكية.	 

وتســعى مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت جاهــدة لتحســين ممارســات إدارة الميــاه، وكفــاءة اســتخدام الميــاه، وتطبيــق تعليمــات 
ــة  ــي للتنمي ــال العالم ــس األعم ــام 2010 الخاصــة بمجل ــاه لع ــاس المي ــي أداة قي ــا ورد ف ــاه، كم ــتخدام المي ــأن اس ــر بش ــداد التقاري إع

المســتدامة لصناعــة األســمنت.

5.3 الموارد الطبيعية والمحاجر

تطبــق مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت مبــادئ توجيهيــة صارمــة مــن أجــل االســتخدام المســئول للوقــود البديــل والمــواد الخــام 
البديلــة. وتســعى المجوعــة بشــكل حثيــث الســتخدام المــواد والمــوارد البديلــة لتحــل محــل الوقــود والمــواد الخــام غيــر المتجــددة؛ وهــو 
األمــر الــذي ســوف يــؤدي إلــى وجــود دورة صناعيــة متكاملــة تكــون المنتجــات الثانويــة والمخلفــات مــن إحــدى الصناعــات بمثابــة 
مدخــات لصناعــة أخــرى. وفــي عــام 2012, اســتخدمت المجموعــة المــواد غيــر التحجيريــة )خبــث الحديــد وكســر قوالــب الطــوب 

الطفلــة( بديــًا للكلنكــر فــي األســمنت المكــون مــن 6.38% مــواد خــام بديلــة مقابــل المــواد الخــام التحجيريــة. 

ــمنت  ــاج األس ــات إنت ــي عملي ــة ف ــتهاك الطاق ــي اس ــغ إجمال ــا بل ــام 2012. كم ــو طــن ع ــر 8,332 كيل ــاج الكلنك ــي إنت ــغ إجمال وبل
8,268,467 محســوبة بالجيجــا كالــوري. وظهــر انخفــاض طفيــف فــي معــدل اســتهاك الطاقــة باألفــران خــال عــام 2012 مقارنــة 
بعــام 2011 فــي مصــر، وهــو مــا يتماشــى مــع تحســن المعــدل بالتــوازي مــع أرقــام عــام 2011. وقــد تــم رفــع تقريــر بهــذا االنخفــاض 
فــي مصانــع حلــوان والقطاميــة وطــره، حيــث تجــاوز االنخفــاض 5% فــي مصنــع طــره نتيجــة للتحســينات المتعلقــة بكفــاءة التســخين 

فــي الفــرن رقــم 8.  وفــي الوقــت ذاتــه، ارتفــع المعــدل فــي مصنــع المنيــا وظــل ثابًتــا فــي مصنــع الســويس.  

وتتمثــل اســتراتيجية المجموعــة فــي تشــجيع المــواد البديلــة والعمــل علــى زيــادة اســتخدامها، وإن أمكــن بــدء اســتخدام الوقــود المشــتق 
مــن المخلفــات ووقــود الكتــل الحيويــة. وفضــًا عــن ذلــك، تركــز المجموعــة فــي المقــام األول علــى خلــق فــرص الســتخدام وقــود 

الكتــل الحيويــة محليًّــا.

6.3 برنامج إعادة تأهيل المحاجر 

تهــدف الشــركة إلــى الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة النظــم البيئيــة مــن خــال إعــادة تأهيــل المحاجــر كخطــوة أولــى فــي هــذا 
االتجــاه. ونظــًرا لوجــود جميــع محاجــر مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت فــي مناطــق صحراويــة، فقــد أجريــت مشــاورات مــع 
أصحــاب الشــأن علــى المســتوى المحلــي بغــرض التعــرف علــى مطالبهــم ومناقشــة البرامــج البيئيــة الجــاري تنفيذهــا والتــي البــد أن 
تكــون متماشــية مــع التنســيق الحضــاري للبيئــة المحيطــة، وهــو مــا يخفــف مــن حــدة التأثيــرات البصريــة الســلبية مــن خــال التخطيــط 

المســتدام.

ــود المحاجــر بنظــام اإلدارة الشــاملة ســارية فــي محاجــر الســويس لألســمنت. فالشــركة  ــن تكــون عق ــة عــام 2012، ل ــول نهاي وبحل
تســتخدم فــي الوقــت الحالــي نظــام اإلدارة المــزدوج األكثــر كفــاءة مــن حيــث إدارة المحاجــر والرقابــة علــى الجــودة وأنشــطة الحفــر 
ــارات. وقــد  والتفجيــر. وســيتم إســناد عمــل محــدود النطــاق للمقاوليــن، وتحديــًدا هــي أعمــال التحميــل والنقــل مــن المحاجــر إلــى الكسَّ
تــم تأســيس إداراتــي التفجيــر والمســح بالشــركة مــن أجــل متابعــة األنشــطة المطلوبــة. وعــاوة علــى ذلــك، فلــن يســمح للمقاوليــن إال 

باســتخدام المعــدات الجديــدة أو شــبه الجديــدة فــي أداء األعمــال المطلوبــة منهــم بموقــع العمــل. 

وتقــوم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت حالًيــا بتنفيــذ أربعــة مشــاريع إلعــادة تأهيــل محاجــر، منهــا ثاثــة مشــاريع تتــم بشــكل 
تطوعــي. وتمثــل المحاجــر القابلــة إلعــادة التأهيــل 36% مــن إجمالــي 11 محجــًرا علــى المســتوى المحلــي. ففــي عــام 2007، بــدأت 
المجموعــة أول خطــة إلعــادة تأهيــل محجــر الطفلــة قــرب مصنــع أســمنت طــره، وهــو المحجــر األقــدم فــي مصــر )منــذ عــام 1920 
تقريًبــا(. وقــد بــدأ المشــروع الثانــي فــي عــام 2011 بإزالــة جميــع األكــوام الموازيــة لطريــق القطاميــة/ العيــن الســخنة، وزراعــة مــا 

يقــرب مــن 300 نخلــة فــي هــذه المنطقــة. كمــا تــم إعــادة الــردم الجزئــي لمحجريــن مــن محاجــر الطلفــة.

2.3 اإلدارة البيئية 

ــا بمنــع وتقليــل وتخفيــف ومعالجــة اآلثــار البيئيــة ألنشــطتها. وكان مــن شــأن  تلتــزم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت التزاًمــا تامًّ
تطبيــق أنظمــة إدارة البيئــة أن شــجع المجموعــة علــى تبنــي سياســة بيئيــة تعكــس التــزام اإلدارة العليــا للمجموعــة بالتوجــه نحــو تحســين 

نوعيــة البيئــة فــي المناطــق المحيطــة بمصانــع المجموعــة.

وجديــر بالذكــر أن سياســة البيئــة تعــزز نهــج المجموعــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة والمجتمــع؛ حيــث توصــي المجموعــة بقــوة بــأن يتــم 
ــع  ــد حصلــت جمي ــع األمــر، فق ــة بالتحســين المســتمر. وفــي واق ــع المخاطــر والمطالب ــة لمن ــة بوصفهــا أداة فعال تبنــي نظــم إدارة بيئي
EMS	( المصانــع الخمســة التابعــة للمجموعــة علــى شــهادة األيــزو 14001 واأليــزو 9001؛ الســتيفائها شــروط نظــام إدارة البيئــة

 .)2004/14001  ISO

3.3 انبعاث الهواء

تخضــع جميــع مصانــع مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت، بدافــع مــن مســئوليتها البيئيــة، بصرامــة شــديدة لقوانيــن البيئــة المصرية، 
وتبــدي االحتــرام وااللتــزام الشــديدين والدائميــن لهــذه القوانيــن، كمــا تعمــل بالتعــاون مــع وزارة شــئون البيئــة لضمــان مطابقــة كل 
مصنــع علــى حــدة للمعاييــر البيئيــة المتعــارف عليهــا.  وفــي إطــار جهــود الشــركة المســتمرة للحــد مــن اآلثــار الضــارة علــى البيئــة، 
فإنــه يتــم عقــد جلســات اســتماع وتشــاور مــع الشــركاء المحلييــن. وقــد تــم إطــاق خطــة عمــل لالتــزام فــي عــام 2012 علــى أن يتــم 
تنفيذهــا حتــى عــام 2014، بإجمالــي اســتثمارات تصــل إلــى مــا يقــرب مــن 530 مليــون جنيــه مصــري تهــدف إلــى االلتــزام باللوائــح 
التنظيميــة الجديــدة لقانــون البيئــة. وقــد تــم االنتهــاء بنجــاح مــن تنفيــذ المشــروع المصــري لمكافحــة التلــوث فــي ديســمبر 2012، بينمــا 

تــم تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع فــي مصنعــي طــره وحلــوان بتحويــل ثاثــة مرســبات كهروســتاتيكية إلــى فاتــر نســيجية.

ــواء  ــة لله ــات المنطلق ــى االنبعاث ــاص عل ــز خ ــال تركي ــن خ ــد األداء م ــي رص ــة ف ــإلدارة البيئي ــة ل ــدى األدوات المهم ــل إح وتتمث
ــات. ــتمر لانبعاث ــم الرصــد المس ــذ نظ ــأن، بتنفي ــذا الش ــي ه ــات ف ــا أفضــل الممارس ــمنت باتباعه ــويس لألس ــزم الس ــي. وتلت الخارج

وهــي أجهــزة آليــة تقــوم بقيــاس االنبعاثــات الفعليــة علــى مــدار اليــوم؛ ويتــم تخزيــن هــذه القياســات فــي قاعــدة بيانــات خاصــة بــأداء 
االنبعاثــات. وتمتلــك المجموعــة 8 أفــران قيــد التشــغيل، كل منهــا مــزود بنظــم الرصــد المســتمر لانبعاثــات لقيــاس انبعاثــات الغــازات 

وفًقــا لمعاييــر المجموعــة. 

تقــوم عمليــة إنتــاج كلنكــر األســمنت علــى الكثافــة فــي اســتخدام الطاقــة وفــي االنبعاثــات الكربونيــة. وتقــوم المجموعــة برصــد انبعاثــات 
ــي قطــاع  ــادرة االســتدامة ف ــك تماشــًيا مــع بروتوكــول مب ــذ عــام 2006، وذل ــاغ بهــا من ــاج واإلب ــاء اإلنت ــون أثن ــي أكســيد الكرب ثان
األســمنت التابعــة لمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة، النســخة الثالثــة. ولضمــان جــودة اإلجــراءات، ســوف تقــوم مؤسســة 
إرنســت أنــد يونــج )Ernst & Young( بإجــراء مراجعــة خارجيــة فــي شــهر فبرايــر 2013 لحســاب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 

للشــركة؛ حيــث ستشــمل عمليــة المراجعــة المصانــع الخمســة للشــركة وهــي: القطاميــة وطــره وحلــوان والمنيــا والســويس.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج األسمنت الخاص بمجموعة شركات السويس لألسمنت في عام 2012*

اإلجمالي المطلق )طن/سنة( 6,850,583

اإلجمالي المحدد )كجم/طن كلنكر( 822

**)cem اإلجمالي المحدد )كجم/طن سيم 722

*هــذه الحســابات تمــت تماشــًيا مــع بروتوكــول مبــادرة االســتدامة فــي قطــاع األســمنت التابعــة لمجلــس األعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة، فــي يونيــو 2005، 

النســخة الثانيــة، واإلرشــادات التوجيهيــة الخاصــة بمجموعــة إيتالشــمنتي

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

4.3 المياه
يتزايــد االعتــراف بالميــاه بوصفــه عامــًا أساســيًّا فــي التنميــة المســتدامة مــن قبــل جميــع القطاعــات الصناعيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك 

مــواد البنــاء.
تتطلب صناعة األسمنت المياه لألغراض اآلتية:
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ــة  ــى أغــراض مختلف ــج ف ــذا المنت ــتخدم ه ــأ. ويس ــر المطف ــاج الجي ــر بإنت ــوم شــركة الســويس للجي ــمنت، تق ــاج األس ــن إنت وفضــًا ع
فــى صناعــة التشــييد مثــل التجصيــص والمونــة وصناعــة الطــوب الجيــري وأغــراض الدهانــات ومــواد الديكــور. كمــا يســتخدم فــى 

ــور والســماد والمطــاط .  ــرول والزجــاج والبل ــورق والبت ــب والســكر وال ــت والصل ــة كالرخــام والجراني صناعــات أخــرى مهم

ــودة. وخــال النصــف األول  ــام إدارة الج ــن خــال نظ ــه م ــوة انضغاط ــات وق ــن المنتج ــوع م ــودة كل ن ــي ج ــة ف ــم المجموع وتتحك
مــن عــام 2012، تــم إصــدار سياســة الجــودة الجديــدة لتوطيــد التــزام الشــركة تجــاه التحســين المســتمر لجــودة منتجاتهــا وعملياتهــا 

ــن.  ــع العمــاء والموردي ــات م ــز العاق ــاة المنتجــات وتعزي ــر دورة حي ــة عب ــق قيمــة مضاف ــا، وخل وخدماته

و حرًصــا علــى ضمــان مراقبــة جــودة المنتجــات بشــكل دوري، قامــت المجموعــة بتوقيــع عقــد موحــد مــع المركــز القومــي لبحــوث 
ــا إلــى أن جميــع مصانــع المجموعــة قــد  البنــاء واإلســكان؛ لمراقبــة منتجــات المجموعــة عــن طريــق معاملهــم المعتمــدة. ونشــير هن
 ISO ــهادة ــى ش ــا عل ــن حصوله ــة، فضــًا ع ــات الروتيني ــة والتحديث ــات المنتظم ــت للمراجع ــودة، وخضع ــم إدارة الج ــدت نظ اعتم
ــة  ــهادة عام ــى ش ــا عل ــى حصوله ــة إل ــة، باإلضاف ــام اإلدارة البيئي ــودة وISO14001	2009 لنظ ــام إدارة الج 9001	2008 لنظ
المطابقــة األوروبيــة  )CE mark(. وكانــت جميــع منتجــات المجموعــة قــد حصلــت علــى عامــة الجــودة المصريــة ) EQM( فــي 

عــام 2009. 

ــاج  ــى شــهادة الجــودة API إلنت ــة عل ــي مصــر الحاصل ــدة ف ــة بأنهــا الشــركة الوحي ــد طــره المصري ــز شــركة أســمنت بورتان وتتمي
ــرول. ــار البت اســمنت آب

2009201020112012أنواع األسمنت )نسبة حجم اإلنتاج( ألف طن
10,600.99,931.38,812.37,115.5أسمنت بورتاندي

218.1358.1175.3437.2أسمنت عالي الخبث

383.7392.8243.5333.1أسمنت مقاوم للكبريتات

256.0181,3187.9203.9أسمنت أبيض

101.7154,5128.7108.9أسمنت الحجر الجيري األبيض

3.4 البحوث واالبتكار

يحظــى التــزام مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت تجــاه البحــوث واالبتــكار بأهميــة اســتراتيجية مــن أجــل ضمــان النمــو والتنافســي 
العالمــي وجــودة الحيــاة لمجتمعاتنــا المحليــة. كمــا أن أهميــة البحــوث واالبتــكار تنبــع مــن كونهمــا أداة مهمــة فــي الحفــاظ علــى برنامــج 

التنميــة المســتدامة لــدى المجموعــة. 

وبلــغ معــدل االبتــكار، أي النســبة بيــن دورة االبتــكار والــدورة العالميــة للمجموعــة، 6.2% خــال عــام 2012 ) 6.2% فــي 2011 و 
4.8% فــي 2010(، ومنــذ عــام 2009 خضعــت النتائــج للتحقــق عــن طريــق طــرف خارجــي.

ويعــد االبتــكار قيمــة أساســية لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت؛ حيــث تبلــغ نســبة اإليــرادات الناتجــة عــن المشــروعات المبتكــرة 
ــذي  ــل وال ــدى الطوي ــى الم ــدف عل ــه المجموعــة كه ــذي حددت ــام 2012, متجــاوزة المتوســط ال ــات 6.2% خــال ع ــي المبيع إلجمال
يتــراوح بيــن 3.5% و 5%، وقــد تحقــق ذلــك مــن خــال إضافــة منتجــات جديــدة لتشــكيلة المنتجــات الخاصــة بالمجموعة. وشــهد عــام 
ــة  ــد« فــي المناطــق التجاري ــو بيل ــة »براف ــذ التجزئ ــكار مــن خــال ربــط المســتهلكين النهائييــن بسلســلة مناف ــًدا مــن االبت 2012 مزي

والصناعيــة بالقاهــرة والقاهــرة الجديــدة وطــره.

وفــي عــام 2012 أتمــت المجموعــة أول خططهــا المعنيــة بالتنــوع الحيــوي بالتعــاون مــع قســم الحيــوان بجامعــة عيــن شــمس. وســوف 
يخصــص البرنامــج لدراســة ورصــد مســتويات التنــوع الحيــوي فــي محجــر الحجــر الجيــري فــي مصنــع حلــوان مقارنــة بالمناطــق 
الصحراويــة األخــرى. والهــدف الرئيســي مــن اســتراتيجية إعــادة التأهيــل لــدى المجموعــة هــو تغطيــة 70% مــن المحاجــر التابعــة لهــا. 

4. اإلنتاج وتحمل المسئولية

1.4 سلسلة التوريد

ــية  ــد األركان األساس ــاء، وأح ــات العم ــة وبعاق ــاظ بالقيم ــاح االحتف ــي نج ــا ف ــًرا مهمًّ ــة عنص ــاب المصلح ــع أصح ــوار م ــد الح يع
فــي منهــج الســويس لألســمنت هــو مكتــب تأهيــل المورديــن، المســئول عــن التقييــم الموضوعــي للمورديــن مــن أجــل ضمــان قــدرة 
المؤسســات علــى الوفــاء بمتطلبــات التوريــد والتزامهــا بالصحــة والســامة والبيئــة وميثــاق القيــم الخــاص بالمجموعــة. ويعــد إنشــاء 
هــذا المكتــب نتــاج جهــود مشــتركة بيــن إدارة المشــتريات وإدارة الشــئون الفنيــة وإدارة الســامة واإلدارة الماليــة واإلدارة القانونيــة، 
وكل منهــا مســئول عــن تقييــم المورديــن فــي نطــاق اختصاصهــا. وتضــم هــذه المبــادرة المهمــة المورديــن الجــدد والحالييــن بهــدف 
ضمــان تلبيتهــم المعاييــر العاليــة لمجموعــة شــركات الســويس لألســمنت. وبمجــرد تأهيــل المــورد، تراقــب تقييمــات األداء االمتثــال 

ــادئ.  مــع اإلرشــادات والمب

وفــي عــام 2012، واصلــت المجموعــة جهودهــا الراميــة إلــى القضــاء علــى اإلصابــات والحوادث، وتحســين ظــروف العمــل للموظفين 
والمقاوليــن لتحقيــق جميــع األهــداف المحــددة علــى خارطــة الطريــق الخاصــىة بالســامة. وناقشــت المجموعــة كافــة انتهــاكات الســامة 

وعقــدت لقــاءات لتوجيــه المقاوليــن حــول أهميــة إظهــار ســمات التوعيــة بالســامة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توقيــع عقــد جديــد لتقليــل اســتخدام الكــروم، وهــو مــا ســوف يســاعد المجموعــة علــى تقليــل معــدل الكــروم، 
فضــًا عــن أنشــطة بيــع الخــردة التــي تقــوم بهــا الشــركة والتــي تحتــوي علــى الحديــد والمعــدات القديمــة وقطــع الغيــار الباليــة والــورق 

المقــوى ومخلفــات الزيــوت. 

2.4 سياسة الجودة ونطاق المنتجات

تقــوم مجموعــة شــركات الســويس لألســمنت بإنتــاج األســمنت ومــواد البنــاء الازمــة لصناعــة التشــييد والبنــاء داخــل مصــر وخارجهــا. 
واليــوم تقــدم هــذه المجموعــة عــدة أنــواع مختلفــة مــن األســمنت بدرجــات قــوة انضغــاط متفاوتــة، وذلــك بمــا يتــاءم مــع المواصفــات 
ــي المنتجــات األســمنتية لمجموعــة شــركات  ــة )EN 1/197	2000(. وفيمــا يل ــرية )ES 1/4756	2009( والدولي القياســية المصـ

الســويس لألســمنت التــي تســهم فــي تلبيــة احتياجــات مختلــف الفئــات مــن المســتهلكين:  

CEM I 42,5 N   أسمنت بورتاندي 

CEM I 42,5 Rأسمنت بورتاندي 

CEM I 42,5 R - 4100  أسمنت فائق النعومة 

CEM II/ B-L32,5 Nأسمنت البورتاندي الحجر الجيري

CEM III /A 32,5 Nأسمنت عالي الخبث

CEM II A-S 32,5 Nأسمنت حديدي

 SRC 42,5 N أسمنت مقاوم للكبريتات

CEM I 52,5 N أسمنت أبيض بورتاندي

CEM II/ B-L32,5 Nأسمنت الحجر الجيري األبيض

MC5أسمنت أعمال البياض والمحارة
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5. إعداد التقارير والمعلومات اإلضافية

1.5 ضمان األطراف األخرى

الشــركة مســئولة عــن جميــع البيانــات المنشــورة، إال أن اإلفصــاح لــم يخضــع بعــد للتأكــد مــن قبــل طــرف ثالــث. ومــع ذلــك، فــإن أكثــر 
المؤشــرات ماءمــة يتــم تحقيقهــا بمعرفــة » إرنســت أنــد يونــج«.
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