
 Suez Bags Company               
Tel. 000 00 02000025-020-020 
K00 Maadi/Ein Sokhna Road 
Cairo, P.o. Box 2000 El-Maadi  
Egypt 

 

Suez Bags Company: K00 Maadi/Ein Sokhna Road - P.o. Box 2000 El-Maadi – Cairo - Egypt       Tel. 000 00 02000025-020-020     Fax 000 00 02000025 

 

 

 

 

 

 
 
 

    :بيانات عن الشركة

لسنة  34شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام قانون االستثمار رقم  ،تأسست شركة السويس لألكياس

رأس المال المصدر  ، ويبلغهمليون جني 43 هيبلغ رأس المال الشركة المرخص ب. التنفيذية هوالئحت 4793

مصرى، وتقوم الشركة بإنتاج األكياس بأنواعها المختلفة المصنعة من  هجني 44.098.888والمدفوع بالكامل 

البولى بروبلين الستخدامها فى تعبئة االسمنت والجبس ومواد  –البولى اثيلين  –البالستيك  –كرافت ورق ال

 .البناء المتعددة والحبوب والمواد الغذائية وااللبان والعصائر والكيماويات واى منتجات اخرى

 .43/44/4700بتاريخ  -محافظة القاهرة  - 473092تم القيد بالسجل التجارى تحت رقم 

 .9/3/4774وتم القيد بالبورصة المصرية بتاريخ  هجني 4القيمة االسمية للسهم 
 

 :عالقات المستثمرين
 

 .المدير المالى -محمد ابراهيم محمد ابراهيم / مسئول عالقات المستثمرين السيد المحاسب 
 

 :مراقب حسابات الشركة
 

. م. م. س( 94)نبيل أكرم اسطنبولى رقم القيد بالهيئة  -(   E & Y) مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

وقد تم تعيين مراقب الحسابات بتاريخ ( 4290)م .م.س( 34)وعماد حافظ راغب رقم القيد بالهيئة ( 7739)

43/4/4842 . 
  

 :نبذة عن هيكل رأس مال الشركة

 44/44/4842فأكثر من المساهمين فى % 7حملة 
 

 ٪النسبة  عدد االسهم  البيان 
 ٪74.44  7048987 شركه السويس لألسمنت

 ٪47.07 4420727 شركه ديبيكو ليمتد السويسريه

 

 :أخر تشكيل لمجلس اإلدارة
 

 صفة التمثيل الصفة

 (إن وجد)

 االسم الوظيفه

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

 ماريا ماجرينا هيسخو/ السيد العضو المنتدب لألسمنتشركة السويس  تنفيذي

 ستيفانو جالليني/ السيد عضو مجلس إدارة شركة السويس لألسمنت غير تنفيذي

 توماس أوت/ السيد عضو مجلس إدارة شركة دبيكو غير تنفيذي

مصطفى عبد الحميد أسامة / السيد عضو مجلس إدارة شركة دبيكو غير تنفيذي

 الرفاعى

 علي إحسان كياجول/ السيد عضو مجلس إدارة شركة أسمنت طرة تنفيذي

 هاشم رائد عالء/ السيد عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

 ابو علي محمد جمال احمد/ السيد عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

  تقرير مجلس اإلدارة لشركة السويس لألكياستقرير مجلس اإلدارة لشركة السويس لألكياس

  61026102عن نتائج األعمال عن عام عن نتائج األعمال عن عام 
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 :اجتماعات مجلس االدارة

 .4842اجتماعات مجلس إدارة خالل عام ( 2)تم عقد عدد 

 

 :اخر تشكيل للجنة المراجعة
 

 الصفة االسم
 رئيس –رئيس مجلس اإلدارة الشركة  عمر عبد العزيز مهنا/السيد

 عضو - مستقل هاشمرائد عالء / السيد

 عضو - مستقل ابو علي محمد جمال احمد/ السيد

  

 : بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

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

 .ليها قبل عرضها على مجلس اإلدارةع

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

 .إعدادها، وتوقيت عرضها

 ونتائجهاا حاليا، وأدواتها، وإجراءاتها، وخططهال بهفحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمو ، . 

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

 . ت اإلدارية المتبعة فى هذا الشأن، ودراسة وتقييم اإلجراءاااللتزام بتطبيقها
  

 :أعمال اللجنة خالل العام

وتةم عةرك كافةة تقةارير اللجنةة علةى مجلةس  4842اجتماعةات خةالل عةام ( 3)المراجعةة عةدد اجتمعت لجنة 

 .االدارة ولم تتضمن هذة التقارير اي مالحظات جوهرية
 

 القـــوى العـاملـة 

 . عـامــــــل( 443) 4842نهاية عام بـلـــغ عــدد الـعـامـلـيـــن بالـشــركـة فـى 

 

 ظروف السوق المصرى

االقتصاد الكلي من جراء أزمة العملة باإلضافة إلى نقص إمدادات الطاقة التي أثرت  تأثر 4842في عام 

٪ 3.4معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حركة طفيفة تصل إلى تحرك لقطاع الصناعي، ابشكل كبير على 

 .٪ في العام السابق بدعم من االستهالك الخاص والحكومة3.4مقارنة ب 
  

التي طال انتظارها كجزء من  االقتصادية اتإصالحات السياسرحلة األولى من السلطات المصرية الماعتمدت 

 .برنامج أوسع نطاقا الستعادة التوازنات االقتصادية الكلية

  

 :اإلصالحات الكبرى التى تم إدخالها تتضمن اآلتى
 

 ضريبة القيمة المضافة. 

  والوقودإزالة بعض الدعم على الطاقة الكهربائية. 

  4842نوفمبر  4تحرير سعر الصرف فى 

  سنوات مع صندوق النقد الدولي 4توقيع قرك 
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  10/06/2610فى  العام المنتهىنشاط الشركة وأدائها خالل 
 

  وذلك بالمقارنة بكمية 44/44/4842مليون كيس خالل العام المنتهى فى  422بلغ إجمالى إنتاج الشركة ،

 .4847مليون كيس تم إنتاجها خالل عام  499

 

  470مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ  422ليبلغ  ٪4مليون جنيه او بنسبة  0الشركة بواقع  مبيعاتزيادة صافى 

 . 4847ه فى عام مليون جني

 

  ع تستططة التشغيلية خالل العام لم ٪ وكفاءة األنش4على الرغم من الزيادة في المبيعات اإلجمالية بنسبة

الشركة تعويض األثر السلبي الناتج عن خسائر الصرف األجنبي الذي حدث نتيجة للتعويم الحر للجنيه بداية 

 .4842من نوفمبر 

 

 باإلضافة إلى تكوين ، مليون جنيه مصري 40 الصرف األجنبي بمبلغ قدرهسعر ركة خسائرسجلت الش

 .التعاقد بالتراضىمليون جنية مصرى و ذلك لبرنامج إنهاء  3مخصص بمبلغ 

 

  فى العام  من أرباح همصرى مقارنة بما حققت همليون جني 48فى نهاية العام سجلت الشركة خسائر قدرها

 .مصرى همليون جني 47بمقدار  4847السابق 
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 10/06/6102المركز المالي لشركة السويس لألكياس في 

 6102عام ونتائج األعمال عن 

 

 المبالغ بالمليون جنية مصرى

  

 المؤشرات المالية: أوال

 قائمة الدخل 6102 6102 الفرق نسبة الفرق

 المبيعات 422 470 0 4٪

 مجمل الربح 38 32 (2) 44٪-

 % المبيعات/ مجمل الربح  47٪ 40٪ (4٪) 49٪-

 األرباح قبل الضرائب (/خسارة) صافى (3) 44 (49) 444٪-

 األرباح بعد الضرائب(/ خسارة)صافى  (48) 47 (47) 438٪-

    
 قائمة المركز المالى

 األصول طويلة األجل 44 47 (4) 0٪-

 األصول المتداولة 448 479 24 38٪

 الخصوم المتداولة 433 30 72 488٪

 رأس المال العامل 92 487 (44) 48٪-

 حقوق الملكية 77 448 (47) 49٪-

 الخصوم طويلة األجل 3 7 (4) 48٪-

    
 قائمة حقوق الملكية

 رأس المال المصدر و المدفوع 44 44 - -

 حتياطياتإلا 42 47 4 9٪

 أرباح العام (/خسارة) صافى (48) 47 (47) 438٪-

 األرباح المرحلة 29 20 (4) 4٪-

 صافى األرباح المرحلة 79 74 (42) 47٪-

 

  :االحتياطياتثانيا 
 

 .مصريمليون جنيه  42قيمة االحتياطيات في نهاية العام مبلغ  إجماليبلغ 
 

 :المخصصات ثالثا

 .مصريمليون جنيه  43العام مبلغ  في نهايةأرصدة المخصصات  إجماليبلغ 
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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 
 

 

 
 

 

 


