
 

 1 

 

 السويس لألسمنت لمجموعةتقرير مجلس اإلدارة 

 6101 ديسمبر 13الفترة المنتهية في  عن نتائج
 

الذي و  6112مقارنة مع العام السابق  للسادة مساهمي الشركة  6112لشركة بتقديم تقريره عن عام يتشرف مجلس إدارة ا

 :فيما يلي نستعرضه
 

 : بيانات عن الشركة

 والئحتة  1794لسنة   43شركة مساهمة مصرية خاضعة ألحكام قانون االستثمار رقم  ،تأسست شركة السويس لألسمنت

والمدفوع بالكامل   ، ويبلغ رأس المال المصدرهمليون جني 3211المال المرخص بة يبلغ رأس . التنفيذية

تقوم الشركة بانتاج االسمنت بمختلف انواعة وغيرة من المنتجات المتفرعة من صناعة . جنية مصرى 71726262232

 .فيها  اإلتجاروومستلزمات التشييد  ألخرىانتاج مواد البناء إاالسمنت والمرتبطة بها و

  2/3/1799بتاريخ  -محافظة القاهرة  - 121134تم القيد بالسجل التجارى تحت رقم. 

  2/6/1772جنية ، وتم القيد بالبورصة المصرية بتاريخ  2القيمة االسمية للسهم. 

 :عالقات المستثمرين 

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

 :مراقب حسابات الشركة

( 2749. )م. م. س( 91)بالهيئة  اسطنبولى رقم القيدنبيل أكرم  -(   E & Y) مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

 .64/3/6112وقد تم تعيين مراقب الحسابات بتاريخ ( 3292)م .م.س( 46)عماد حافظ راغب رقم القيد بالهيئة و
 

 : نبذة عن هيكل رأس مال الشركة

 31/16/6112فأكثر من المساهمين في % 2حملة 

 %النسبة  عدد االسهم البيان
MENAF SAS 4923932231 62212% 

CIMENTS FRANCAIS 6624222242 16232% 

CIMENTS DU MAROC CIMAR 6126112299 11222% 

 %9271 1423762129 عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد

GAZELLE 1322462911 9221% 

TERCIM S A S 721112111 2211% 
 

 :أخر تشكيل لمجلس االدارة

 االسم جهة التمثيل الصفة الوظيفه

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة
 سيمون فرنسية

 ناعمر عبد العزيز مه/ السيد 

 ديفيد  روبرت بول  فلوري / السيد غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 تنفيذي العضو المنتدب
 أسمنت المغرب

 خوسيه ماريا ماجرينا  /  السيد

 شـــــــــــعيبىمحمد / السيد غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

  أكيليش جوبتا/ السيد شركة ترسيم غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة
 شركة ميناف

 هاكان جردال خير هللا / السيد

 علي احسان كياجول/ السيد تنفيذي عضو مجلس إدارة

 سليمان المديهيمرائد إبراهيم / السيد تحالف المديهم غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 إيتاال  فيلي بيكا/ السيد  شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 احمد عبد الصادق سالم/ السيد المال العام غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 محمود حامد محمود الليثي/ السيد المال العام غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 خياطاندريا جورج دينا / السيدة مستقل غير تنفيذي إدارةعضو مجلس 

 نعمة هللا سليمان منير/ الدكتور مستقل غير تنفيذي عضو مجلس إدارة

 

 31/3/1012تنتهى مدة هذا المجلس في 
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 :اجتماعات مجلس االدارة

 .6112اجتماعات مجلس إدارة خالل عام  ستةتم عقد عدد 

 

 :اخر تشكيل للجنة المراجعة

 جهة التمثيل الصفة االسم

 سيمون فرسية رئيس -رئيس مجلس إدارة الشركة  عمر عبدا العزيز مهنا/السيد

 مستقل عضو –عضو مجلس اإلدارة  خياطاندريا جورج دينا / السيدة

 مستقل عضو –عضو مجلس اإلدارة  نعمة هللا سليمان منير/ الدكتور

 المال العام عضو –اإلدارة عضو مجلس  أحمد عبد الصادق سالم/ السيد 

 

 : بيان اختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها

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

 .عرضها على مجلس اإلدارة

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

 .وتوقيت عرضها

 وخططها، ونتائجهاا حاليا، وأدواتها، وإجراءاتهافحص ومراجعة آليات المراجعة الداخلية المعمول به ، . 

 لتزام بتطبيقها، والتأكد من اال، وأساليب وقواعد الرقابة على أصول الشركةجراءات الرقابة الداخلية بالشركةفحص إ ،

 .ودراسة وتقييم اإلجراءات اإلدارية المتبعة فى هذا الشأن 

  

 :أعمال اللجنة خالل العام

، وتم عرض كافة تقارير اللجنة على مجلس االدارة ولم 6112اجتماعات خالل عام ( 4)عدد  اجتمعت لجنة المراجعة

 .تتضمن هذة التقارير اي مالحظات جوهرية
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 ظروف السوق المصرى 

االقتصاد الكلي من جراء أزمة العملة باإلضافة إلى نقص إمدادات الطاقة التي أثرت بشكل كبير على  تأثر 6112في عام 

٪ في العام السابق 426 ـمقارنة ب ٪423معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حركة طفيفة تصل إلى تحرك للقطاع الصناعي ، 

 .بدعم من االستهالك الخاص والحكومة
 

التي طال انتظارها كجزء من برنامج أوسع نطاقا  االقتصادية اإلصالحاتالمرحلة األولى من اعتمدت السلطات المصرية 

 .الستعادة التوازنات االقتصادية الكلية

 

 :من اآلتىاإلصالحات الكبرى التى تم إدخالها تتض

 ضريبة القيمة المضافة. 

 إزالة بعض الدعم على الطاقة الكهربائية والوقود. 

  6112نوفمبر  3تحرير سعر الصرف فى 

  سنوات مع صندوق النقد الدولي  3توقيع قرض 

 نشاطات الشركة وأدائها

 :6101 ديسمبر -الفترة من يناير خالل األسمنت  مبيعات

 (الكمية باأللف طن )                                                                                                                            

 

مقارنة ٪ 322األسمنت األبيض بنسبة و 6112خالل عام ٪ 226الرمادى المحلى بنسبة بشكل عام زاد الطلب على األسمنت 

 .بالعام السابق

 ألبيضأ ألسمنتاكما انخفضت مبيعات ٪ 622الرمادى بنسبه  ألسمنتاانخفضت مبيعات مجموعه السويس لالسمنت من 

   .مقارنه بالعام السابق٪ 722بنسبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 البيان
 األجمالى مبيعات أسمنت التصدير مبيعات األسمنت المحلى

1016 1012 1016 1012 1016 1012 

 32922 32461 62 11 32923 32411 شركة السويس لألسمنت

 12427 12922- -  12427 12922 شركة أسمنت طره

 62221 62279 26 91 62977 62262 (رمادي ) شركة أسمنت حلوان 

 22162 92716 99 21 22121 92261 جمالي مبيعات األسمنت الرماديإ

 179 192 26 24 119 164 (أبيض ) شركة أسمنت حلوان 

 6101عام  خاللالشركة وأداء  نشاطالسوق المصري و ظروف
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    : 6101عام من  ديسمبرالفترة من يناير حتى األسمنت والكلينكر خالل  نتاجإ

    6112ديسمبر  31األسمنت لشركات مجموعة السويس لألسمنت للعام المنتهى فى  إنتاجمستوى  لتاليايوضح الجدول 

 (طن  باأللفالكمية )                                                                                                   

 البيان
 كلينكر نتاجإ رماديأسمنت  نتاجإ

1016 1012 1016 1012 

 32342 32213 32996 32413 شركة السويس لألسمنت

 12123 12126 12424 12976 شركة أسمنت طره

 62222 62112 62262 62911 (رمادي ) شركة أسمنت حلوان 

 22792 92111 22124 92272 جمالي أنتاج المجموعة من األسمنت الرماديإ

 619 167 192 126 (أبيض ) شركة أسمنت حلوان 
 

 .مصريمليون جنيه  226ليصل الى ٪ 29الربح المجمع بنسبه  جماليإو٪ 7بنسبه  ةصافى مبيعات المجموع ارتفع

 

ت األجنبية الشركة فى دفاترها صافى خسائر فروق تقييم العمال جلتسبسبب التأخر فى سداد فواتير الفحم بالدوالر األمريكى 

تخص  مصريليون جنيه م 146باإلضافة الى خسائر فروق تقييم مخصص عمالء بمبلغ  ,مصري همليون جني 696بمقدار 

 (. السعودية) المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة  و شركه( الكويت)  –سمنت ألشركه هالل لو  شركات تابعه

 

تراضى وأيضا إنخفاض ذلك لبرنامج إنهاء التعاقد بالمليون جنية مصرى و 176خصص بمبلغ باإلضافة إلى تكوين مهذا 

 .مصري همليون جني 4929نة الجاهزة بمبلغ القيمة الكاملة لإلستثمار فى شركة المدينة العالمية للخرسا

 

العام  خسائربصافى  مصرى مقارنة همليون جني 267خسائر قدرها  صافى ألسمنتلنهاية العام سجلت مجوعه السويس  في

 .مصرى همليون جني 111السابق بمقدار 
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 13/11/1016 فيالسويس لألسمنت  لمجموعة الماليالمركز 

 1016 عامونتائج األعمال عن 

 
  

  

 المؤشرات المالية .1   مصرى هالمبالغ بالمليون جني

 قائمة الدخل 6112 6112 التغير % نسبه التغير

 المبيعات 2،142 2،246 214 7٪

 مجمل الربح 226 463 637 29٪

 % المبيعات/ مجمل الربح  11٪ 9٪ 3٪ 44٪

 قبل الضرائب  الربح/ (الخسائر)صافى  (224) (99) (219) 229٪

 الربح بعد الضرائب( / الخسائر)صافى  (267) (111) (267) 262٪

    
 قائمة المركز المالى

 األصول طويلة األجل 9،422 9،112 321 2٪

 األصول المتداولة 3،921 6،712 242 67٪

 الخصوم المتداولة 3،263 6،672 1،369 22٪

 رأس المال العامل 139 217 (426) 92٪-

 حقوق الملكية 2،763 9،666 (677) 4٪-

 الخصوم طويلة األجل 916 212 179 37٪

    
 قائمة حقوق الملكية

 رأس المال المصدر و المدفوع 717 717 1 1٪

 األحتياطيات 6،227 6،291 (1) 1٪

 فروق ترجمه اسعار الصرف مجمع 316 41 691 226٪

 حقوق االقليه 211 241 121 62٪

 العام  ارباح / (خسائر)صافى   (267) (111) (267) 262٪

 األرباح المرحلة 6،947 3،117 (627) 7٪-

 صافى األرباح المرحلة 6،161 6،712 (972) 69٪-
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 6102السارية عام  بيان عقود المعاوضة

 

 مالحظات اجمالى القيمة مدة العقد سنة العقد اسم الشركة
 سائب و معبأ سيارات نقل إيجارعقد  مليون جنية0123 سنوات 5 3102 السويس للنقل
 (محلى)عقد نقل اسمنت معبأ  التعاقد عندالسعر  سنه 3 3105 السويس للنقل
 (تصدير)عقد نقل اسمنت معبأ  السعر عند التعاقد سنه 3 3105 السويس للنقل
 عقد مساعدة فنية من المبيعات السنوية% 0 ساري 3110 سيمون فرنسيه

 
 

 ,,,,وتفضلوا بقبول وافر الشكر واالحترام 
 
 

 

 

 

  

 
 


