
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العام السابق بمقارنة  للسادة مساهمي الشركة   6102 ارة الشركة بتقديم تقريره عن عاميتشرف مجلس إد

- : والذي نستعرضة فيما يلي 6102

 

 : بيانات عن الشركة

قانون  شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام ،تأسست شركة أسمنت بورتالند طرة المصرية -

مليون  911يبلغ رأس المال المرخص بة  .والئحتة التنفيذية 0190لسنة  021الشركات المساهمة رقم 

تقوم الشركة  . مصرى هجني 020.260.111بالكامل ، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع هجني

من المنتجات المتفرعة من صناعة االسمنت والمرتبطة بها  هنتاج االسمنت بمختلف انواعة وغيربا

 .وانتاج مواد البناء االخرى ومستلزمات التشييد واالتجار فيها

 .60/2/0102بتاريخ  -محافظة الجيزة  - 0290تم القيد بالسجل التجارى تحت رقم  -

 .01/0/0112جنية وتم القيد بالبورصة المصرية بتاريخ  2القيمة االسمية للسهم  -

 

 :عالقات المستثمرين

 .المدير المالى  -محمد ابراهيم محمد ابراهيم / عالقات المستثمرين السيد المحاسبمسئول 

 

 :مراقب حسابات الشركة

. س( 00)بالهيئة  نبيل أكرم اسطنبولى رقم القيد -(   E & Y) مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

وقد تم تعيين مراقب ( 0209)م .م.س( 96)عماد حافظ راغب رقم القيد بالهيئة و( 2190. )م. م

 . 69/0/6102الحسابات بتاريخ 

 

 : نبذة عن هيكل رأس مال الشركة

 00/06/6102فأكثر من المساهمين فى % 2حملة 
 

 %النسبة  عدد االسهم البيان

 ٪22.06 90.616.110 شركه السويس لألسمنت

 ٪09.29 00.009.921 شركه الصناعات المعدنيه ش ق م م

MENAF SAS 9.022.006 2.90٪ 

 

 

 

 

 

 

 

  أسمنت بورتالند طرة المصريةأسمنت بورتالند طرة المصريةتقرير مجلس اإلدارة لشركة تقرير مجلس اإلدارة لشركة 

 10210266عام عام عن عن عن نتائج األعمال عن نتائج األعمال 
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 :أخر تشكيل لمجلس اإلدارة
 

 صفة التمثيل الصفة

 (إن وجد)

 االسم الوظيفه

 عمر عبد العزيز مهنا/ السيد رئيس مجلس اإلدارة شركة السويس لألسمنت غير تنفيذي

 خوسيه ماريا ماجرينا/ السيد العضو المنتدب شركة السويس لألسمنت تنفيذي

 علي إحسان كياجول/ السيد عضو مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت تنفيذي

 فرنشيسكو برمبيال/ السيد عضو مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت غير تنفيذي

 ديفيد  روبرت بول  فلوري / السيد عضو مجلس إدارة السويس لألسمنتشركة  غير تنفيذي

 ستيفانو جالليني/ السيد عضو مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت تنفيذي

 محمد زكريا محى الدين/ السيد عضو مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت غير تنفيذي

 ايهاب يوسف عبده سالم/ السيد عضو مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية غير تنفيذي

 السيد العربي عبد الحليمعادل /  السيد عضو مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية غير تنفيذي

 الدين أحمد شحاته عماد/ السيد عضو مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية غير تنفيذي

 خليلحاتم محمد / السيد عضو مجلس إدارة االكتتاب العام غير تنفيذي

 محمود فهمي القيسي حسين القيسي/ السيد عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

 محمد صالح الدين عبد الحميد حافظ/ السيد عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي
 

 6100تنتهي مدة مجلس االدارة في مارس 

 

 :اجتماعات مجلس االدارة

 . 6102اجتماعات مجلس ادارة خالل عام  ستةتم عقد عدد 

 

 :اخر تشكيل للجنة المراجعة
 

 جهة التمثيل الصفة االسم

 شركة السويس لألسمنت رئيس -رئيس مجلس إدارة الشركة  عمر عبد العزيز مهنا/السيد

 مستقل عضو -عضو مجلس اإلدارة  محمود فهمي القيسي حسين القيسي/ السيد

 مستقل عضو –اإلدارة عضو مجلس  محمد صالح الدين عبد الحميد حافظ/ السيد

 االكتتاب العام عضو –عضو مجلس اإلدارة  حاتم محمد خليل/ السيد 

 شركة السويس لألسمنت عضو –عضو مجلس اإلدارة  محمد زكريا محي الدين/ السيد 

 

 : بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

 ليها ، ودراسة تقرير مراقب الحسابات عضوء السياسات المحاسبية المتبعة ، فىفحص القوائم المالية للشركة

 .قبل عرضها على مجلس اإلدارة

  فحص ومراجعة التقارير اإلدارية الدورية التي تقدم للمستويات اإلدارية المختلفة، وفحص نظم وأساليب

 .إعدادها، وتوقيت عرضها

 فحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمول بها حاليا ، وأدواتها ، وإجراءاتها ، وخططها ، ونتائجها . 

 وقواعد الرقابة على أصول الشركة، والتأكد من االلتزام  ، وأساليبجراءات الرقابة الداخلية بالشركةفحص إ

 . الشأن ، ودراسة وتقييم اإلجراءات اإلدارية المتبعة فى هذا بتطبيقها
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 :أعمال اللجنة خالل العام

، وتم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس 6102اجتماعات خالل عام  أربع اجتمعت لجنة المراجعة عدد

 .االدارة ولم تتضمن هذة التقارير اي مالحظات جوهرية
 

 :الموارد البشرية  

، بالتدريب المستمر محليا وخارجيا وذلك( فى مجالهكل )تعمل إدارة الشركة على رفع المستوى الفنى للعاملين 

كه النشاط كما أن الشركة مستمرة فى تقديم المزيد من الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم كما ترعى الشر

الربع االول فى نهاية  يبلغ عدد العاملينو ، االجتماعى والترفيهى كالمصايف والرحالت والحفالتالرياضى و

 .  عامل 002عدد  6102من عام 

 

 :جهود الشركة لحماية البيئة ومكافحة التلوث 

تولى الشركة إهتماماً كبيراً للحفاظ على معدالت إنبعاثات األتربة من المداخن الرئيسيه لألفران والطواحين 

فالتر  01ونظراً ألهمية البيئه فقد قامت الشركة بتغيير عدد  .العمل بالمصنع والمنطقة المحيطة داخل بيئة

، وبالتالى اظهرت القياسات التى يقوم بها معهد التبين طواحين األسمنت إلى فالتر نسيجيةب  كهروستاتيكية

قامت الشركة بالتعاون مع وزارة هذا و قد  ،للدراسات المعدنيه بوضوح مدى اإلنخفاض فى إنبعاثات األتربة 

الى فالتر نسيجية وذلك خالل عام  9روستاتيكية لفرن الدولة لشئون البيئة والبنك الدولى بتغيير الفالتر الكه

ضور بح 9/6/6106تم افتتاح المشروع رسميا فى  وقد . هم فى تحسين البيئة بصورة كبيرةمما سا 6100

 .السيد رئيس جهاز شئون البيئة

 

 :شهادات األيزو

وحصولها على شهادتى توكيد على ماحققته من مستوى مميز فى األداء بالبناء وإستمراراً إلهتمام الشركة 

، فإن الشركة تواصل 6119لسنة  09110والمحافظة على البيئه  6111لسنة  1110الجودة المعدلة 

 . مجهوداتها للمحافظه على تطبيق هذه األنظمه بكفاءة وفاعلية 
 

 :األمن والسالمه

تطبيقات معايير السالمة منها مشروع لتنفيذ وتحسين ظروف بيئة العمل وتعمل  الشركة علي  تطوير مشاريع 

ميع المناطق ج فية كل فريق السالمة بالمجموعة وضم هذا التفتيشتفتيشات السالمة المسبقة والذي شارك 

 .هالظروف الغير آمنو أألفعالتي التعبئة ليغطي جميع دارية بدأ من المحجر حإلبالمصنع الفنية و ا

 

طلقت حمله جديدة للقيادة ان 6102سالمة موظفيها في عام  لحفاظ علىبأهمية اشركة أسمنت السويس  إيمانا من

 .لزيادة الوعي لدى موظفينا على معايير القيادة اآلمنة اآلمنة،

 

 لم تكن هناك أية  6102في عام . السيارات تدريب القيادة اآلمنةجميع مستخدمى لالشركة  قدمت 6102في عام 

عدد الحوادث التى نتج عنها فقدان في ما يعكس أن  هوالدائمين بالمجموعة ون العاملين للوقت بي هصابات مهدرإ

هذا علما بأنه قد وقعت أربعة حوادث للعاملين لدى المقاول   .اصفر بلغالوقت لكل مليون ساعة عمل  

  .الخارجي
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 ظروف السوق المصرى 

الطاقة التي أثرت بشكل االقتصاد الكلي من جراء أزمة العملة باإلضافة إلى نقص إمدادات  تأثر 6102في عام 

٪ 9.0معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حركة طفيفة تصل إلى هذا و قد تحرك لقطاع الصناعي ، أكبير على 

 .٪ في العام السابق بدعم من االستهالك الخاص والحكومة9.6 ـمقارنة ب
 

التي طال انتظارها كجزء من برنامج  اإلقتصاديةصالحات أإلالمرحلة األولى من السلطات المصرية  إعتمدت

 .الكلية اإلقتصاديةأوسع نطاقا الستعادة التوازنات 
 

 :اإلصالحات الكبرى التى تم إدخالها تتضمن اآلتى
 

 ضريبة القيمة المضافة. 

  والوقودإزالة بعض الدعم على الطاقة الكهربائية. 

  6102نوفمبر  0تحرير سعر الصرف فى 

  سنوات مع صندوق النقد الدولي 0توقيع قرض 

 

 نشاطات الشركة وادائها

 :                                                                          6102 عام خالل مبيعات االسمنت والكلينكر

 ٪التغيرنسبة  1026 1022 بيــــــــــــان

 ٪61 0092 0991 كمية األسمنت باأللف طن

  --  كمية الكلينكر باأللف طن

 

   1026 عام خالل إنتاج الشركة من األسمنت والكلينكر

 ٪نسبة التغير 1026 1022 بيــــــــــــان

 ٪ 60 0016 0999 كمية األسمنت باأللف طن

 ٪00 0096 0120 كمية الكلينكر باأللف طن

 

 .مقارنة بالعام السابق 6102خالل عام  ٪2.6زاد الطلب على األسمنت الرمادى المحلى بنسبة  بشكل عام
 

بتشغيل فرن واحد ( ٪00)+ ألف طن من الكلنكر  0.096نتاج إقادرة على  بورتالند طرهشركة أسمنت 

( ٪61)+ كيلو طن  0.092 عاتيالمب المازوت ومن الناحية األخرى بلغ حجم إمدادات في نقصالبسبب 

 .ألف طن 601 والذي بلغالمجموعة  شركات من المشترىبدعم من الكلنكر 
 

مليون  9 هقدرربح أدى إلى مجمل مستقرة الشركة التكاليف جنبا إلى جنب مع  اإليجابي وتأثير السعرحجم ال

 .السابقمليون جنيه مصري في العام  060خسارة قدرها مجمل  مصري مقارنة مع  جنيه
 

بلغت  .ذلك لبرنامج إنهاء التعاقد بالتراضىمصرى و همليون جني 20ى تكوين مخصص بمبلغ باإلضافة إل

 .مليون جنيه 09 مبلغمصروفات الفائدة على السحب على المكشوف 
 

مليون جنيه مصري مقابل خسارة صافية قدرها 020خسارة صافية قدرها فى نهاية العام لت الشركة سج

 .6102جنيه مصري في عام  مليون 601
 

 .مليون جنيه 62 بمبلغمحدودة  كانت واالستثمارات
 

 

  1026نشاط وأداء الشركة خالل عام ظروف السوق المصري و
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 32/21/1026المركز المالى لشركة أسمنت بورتالند طرة المصرية فى 
 

 1026ونتائج األعمال عن عام 
 

 مصرى هالمبالغ بالمليون جني

 

 المؤشرات المالية: أوال

 الدخلقائمة  1026 1022 التغيرات نسبة التغيرات

 المبيعات 111 020 699 00٪

 ( الخسارة )  مجمل الربح 9 (060) 002 012٪-

 % المبيعات/  ( الخسارة )  مجمل الربح 0 (00٪) 09٪ 012٪-

 األرباح قبل الضرائب(/ خسارة)صافى  (021) (662) 22 62٪-

 األرباح بعد الضرائب(/ خسارة)صافى  (020) (601) 29 00-

    
 المركز المالىقائمة 

 األصول طويلة األجل 206 220 (02) 2٪-

 األصول المتداولة 009 009 (61) 2٪-

 الخصوم المتداولة 210 910 19 01٪

 رأس المال العامل (600) (020) (009) 01٪

 حقوق الملكية 066 906 (021) 06٪-

 الخصوم طويلة األجل 09 00 0 01٪

    
 قائمة حقوق الملكية

 رأس المال المصدر و المدفوع 029 029 1 1٪

 اإلحتياطيات 90 92 (0) 0٪-

 بنود الدخل الشامل 9 - 9 -

 العام ئرصافى خسا (020) (601) 29 00٪-

 األرباح المرحلة 61 699 (601) 99٪-

 األرباح المرحلة( / الخسائر )صافى  (066) 61 (020) 260%-

 

 :االحتياطياتثانيا 

- :مليون جنيه مصري موزعة كالتالي  90مبلغ   6102ديسمبر 00في  اإلحتياطياتبلغ إجمالي قيمة 

 (مليون جنيه)                            

 إحتياطى قانوني           00

     إحتياطى رأسمالي             6

 للبيع متاحة إستثمارات من محققة غير أرباح احتياطى          9

 

 :المخصصات  ثالثا

:  مليون جنيه مصري موزعة كالتالي 622مبلغ   6102 مبرديس 00بلغ اجمالي أرصدة المخصصات في 

 (مليون جنيه )                                                   

 مخصص مطالبات ضريبية                                                         22

 مخصص مطالبات قانونية                          9

 هيكلةمخصص اعادة                   21

 مخصص صندوق دعم التدريب الحكومى                 69

 مخصص مطالبات شركة غاز مصر                 20

 ــــــــــــــــــــــــ 610
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 6102السارية عام  بيان عقود المعاوضة

 

 مالحظات اجمالى القيمة مدة العقد سنة العقد اسم الشركة
 ال يوجد

 
 

 ,,,,وتفضلوا بقبول وافر الشكر واالحترام 
 
 

  

 
 

 


