شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
" سيدبــــــــــــك "
شركة مساهمة مصرية

تقرير مجلس اإلدارة
والقوائم المالية واإليضاحات المتممة لها

عن الفترة يناير – مارس 2017

نبـذة عـن الشركـة
اســم الشركـــة

 :شركة سيدى كرير للبتروكيماويات

تأسيس الشركـــة  :تأسست الشركة فى 16نوفمبر  1997طبقا ألحكام القانون رقم  8لسنة 1997
المقر الرئيسى للشركة  :أرض النهضة بالعامرية
الكيلو  36طريق إسكندرية – القاهرة الصحراوى
ت 4770131 :
الفاكس 4770127 – 4770126 :
نشــاط الشركــة

 :إنتـاج البتروكيماويات األساسية والوسيطة والنهائية

راس المال المرخص

 5100 :مليون جنيه مصرى

رأس المال المصـدر والمدفوع  1050 :مليون جنيه مصرى

القيمة االسمية للسهم 2 :جنيه

عدد األسهم المصدرة والمقيدة بالبورصة  525 :مليون سهم عادى

تاريخ القيد 2005/3/19:

السنة المالية للشركة  :تبدأ من  1يناير وتنتهى  31ديسمبر من كل عام
رقم القيد بالسجل التجارى 145404 :

تاريخ القيد1997/11/18 :

مراقب حسابات الشركة  :مكتب نصر ابو العباس وشركاه – Morison International
تاريخ التعيين 2017/4/5 :

رقم القيد بالهيئة  :س.م.م 106

تاريخ القيد 2010/2/3 :

الجهاز المركزى للمحاسبات عن حصة المال العام
طاقة مصانع الشركة * إنتاج اإليثيلين بطاقة إنتاجية  300ألف طن سنويا
 إنتاج البولى إيثيلين بطاقة إنتاجية  225ألف طن سنويا
 مرافق وتسهيالت بالطاقات الالزمة لتغطية احتياجات المشروعات اإلنتاجية
بالشركة
 إنتاج البيوتين 1-بطاقة انتاجية  10االف طن سنويا -إنتاج البوتاجاز بطاقة
إنتاجية  50ألف طن سنويا بحد اقصى طبقا لمواصفات غازات التغذية .

أعضاء مجلس اإلدارة
أوال  :آخر تشكيل لمجلس اإلدارة
المهندس  /أسامة مهدى محمد إبراهيم

رئيس مجلس اإلدارة الشركـة المصرية القابضة للبتروكيماويات

تنفــيــــــذى

والعضو المنتــدب
المهندس  /محمد حسن شوقى سعفان

عضـــــــو

الشركـة المصرية القابضة للبتروكيماويات

غير تنفيذى

كيميائى  /جابر أحمد أحمد حسن

عضـــــــو

شركة البتروكيماويات المصريــة

غير تنفيذى

األستـاذ  /محمد سعودى قطب

عضـــــــو

صنــــــدوق التأمين اإلجتماعــــى

غير تنفيذى

للعامليــــــن بالقطاع الحكومــــــى
األستـاذ  /عاصم عبد الملك االشقـر

عضـــــــو

صنــــــدوق التأمين اإلجتماعــــى
للعامليـــــن بالقطاع الحكومــــــى

غير تنفيذى

األستـاذ  /سامى عبد الهادى محمد

عضـــــــو

صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين

غير تنفيذى

األستـاذ  /محمد مصطفى حسن

عضـــــــو

بقطــــاع االعمال العـــــام والخاص
صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين

غير تنفيذى

بقطــــاع االعمال العــــام والخاص
المهندسة  /إيناس السيد محمد السيد

عضـــــــو

بنـــــــــــــك االستثمــار القومـــى

غير تنفيذى

األستـاذ  /خالد يوسف عبد المجيد

عضـــــــو

شركـة األهلى كابيتـال القابضـــة

غير تنفيذى

االستـاذ  /حسنى حسين حمد مشرف

عضـــــــو

مصـــــــــــر للتأميــــــــــــــن

غير تنفيذى

المهندس  /أحمد عبد الصادق سالم

عضـــــــو

بنـــــــك ناصـر اإلجتماعـــــــى
( من ذوى الخبرة )

غير تنفيذى

األستـاذ  /رشــــاد سالــم أحمــــــد

عضـــــــو

حصــة الطــرح العــــام

غير تنفيذى

األستاذ  /أمين مبروك عبد التواب

عضـــــــو

حصــة الطــرح العــــام

غير تنفيذى

ثانيا ً  :تغييرات أعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة
األستـاذ  /أبو المجد عبد الاله أحمد

عضـــــــو

األستـاذ  /محمد السعيد عبد النبـى
األستـاذ الدكتور  /شريف محمد فاروق

عضـــــــو
عضـــــــو

صنــــــدوق التأمين اإلجتماعــــى
للعامليــــــن بالقطاع الحكومــــــى
بنـــــــك ناصـر اإلجتماعـــــــى
بنـــــــك ناصـر اإلجتماعـــــــى

غير تنفيذى
غير تنفيذى
غير تنفيذى

أخر تشكيل للجنة المراجعة :
الصفة

جهة التمثيل

اإلسم
األستاذ  /أمين مبروك عبد التواب

رئيس اللجنة

مساهمون أخرون ( طرح عام )

محاسب  /خالد يوسف عبد المجيد

عضو

األهلى كابيتال القابضة

مهندس  /جابر أحمد أحمد حسن

عضو

شركة البتروكيماويات المصرية

األستاذ /رشاد سالم أحمد

عضو

مساهمون أخرون ( طرح عام )

دكتور مهندس  /عاصم عبد الملك األشقر

عضو

صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى

محاسب /خالد صالح الدين البسومى

مقررا

أختصاصات لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :
تختص لجنة المراجعة المشكلة بالشركة بمهامها المذكورة بالمادة رقم (  ) 37من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب االوراق المالية بالبورصة
المصرية .

أعمال اللجنة خالل الفترة من  2017/1/1حتى 2017/3/31
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة

4

هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس اإلدارة

نعم

هل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات جوهرية وجب معالجتها

نعم
نعم

هل قام مجلس اإلدارة بمعالجة المالحظات الجوهرية

هيكل المساهمون
% 20

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

% 19.23
صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي
صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص % 12.24
% 6.92
شــركة البتروكــيماويات المصــرية
شــركة األهلي كابيتال القابضة
بنـــــك االستثمار القومي
شركة مصـــر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
بنــك ناصــر االجتماعي
مساهمون أخرون ( طرح عام )

20%

% 6.92
% 6.92
% 3.67
% 2
% 22

22%

6.92%
2%

3.67%
6.92%
6.92%

12.24%
19.23%

هيكل المساهمون ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:
عدد األسهم

مساهمون يمتلكون  % 5فأكثر

النسبة
تقريبى

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

105000000

% 20

صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي

100967370

% 19.23

صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص

64278303

% 12.24

شــركة البتروكــيماويات المصــرية

36346155

% 6.92

شــركة األهلي كابيتال القابضة

36346155

% 6.92

بنـــــك االستثمار القومي

36346155

% 6.92

379284138

%72.23

اإلجمالى

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة فى أسهم الشركة

عدد األسهم فى تاريخ
إعداد القوائم المالية

النسبة
تقريبى

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

105000000

% 20

صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي

100967370

% 19.23

صندوق التأمين االجتماعى للعاملين بقطاع األعمال العام والخاص

64278303

% 12.24

شــركة البتروكــيماويات المصــرية

36346155

% 6.92

شــركة األهلي كابيتال القابضة

36346155

% 6.92

بنـــــك االستثمار القومي

36346155

% 6.92

شركة مصـــر للتأمين ومصرلتأمينات الحياة

19275500

% 3.67

بنــك ناصــر االجتماعي

10500000

% 2

األستاذ  /رشاد سالم أحمد

10000

%0.002

األستاذ  /أمين مبروك عبد التواب

3350

%0.001

409072988

%77.903

إجمالى ملكية أعضاء مجلس اإلدارة



اليوجد أسهم خزينة لدى الشركة .

تقريـر مجلـس اإلدارة

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية في 2017/3/31

أوالً تطور اإلنتاج والمبيعات
خالل الفترة يناير – مارس 2017
- 1اإلنتاج:
المنتجات األساسية:
 اإلثيلين  :تم إنتاج 59.108ألف طن .
 البولي إثيلين  :تم إنتاج  43.799ألف طن .
المنتجات الثانوية:
 البوتاجاز  :تم إنتاج  7.240ألف طن.
 النافتا  :تم إنتاج  3.565ألف طن.
تطور اإلنتاج:
الوحدة  :ألف طن

البيان

المخطط
للفترة

اإلثيلين

58.100

59.108

البولي إثيلين

43.000

43.799

نسبة تحقيق
المستهدف
%

معدل النمو
%

61.258

102

4-

49.580

102

12-

فعلي الفترة الحالية فعلي فترة المقارنة
ينايرــ مارس 2017ينايرــ مارس2016
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البولي إثيلين
مستهدف 2017

اإلثيلين
فعلي 2017

1

فعلي 2016

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية في 2017/3/31
- 2المبيعات:

المنتجات األساسية:
 اإلثيلين  :تم بيع  10.121ألف طن.
 البولي إثيلين :تم بيع  43.084ألف طن.
المنتجات الثانوية:
 تم بيع  6.942ألف طن بوتاجاز إلى شركة جاسكو.
 تم بيع  3.704ألف طن من النافتا (عالي األوكتان) إلى شركة انربك.
تطور المبيعات:
الوحدة :ألف طن
البيان

المخطط للفترة

اإلثيلين

10.410

فعلي الفترة الحالية فعلي فترة المقارنة
ينايرــ مارس 2017ينايرــ مارس2016
13.125

10.121

نسبة تحقيق
المستهدف
%

معدل النمو
%

97

23-

البولي إثيلين:
محلي

31.378

26.608

تصدير

11.622

16.476

36.369
13.608

142

إجمالي

43.000

43.084

49.977

100

85

2721
14-
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بولي إثيلين تصدير
المستهدف 2017

بولي إثيلين محلي
فعلي 2017
2

اإلثيلين
فعلي 2016

0

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية في 2017/3/31

رابعاً :نتائج األعمال
اآلتي قائمة الدخل عن الفترة من  2017/1/1حتى  2017/3/31والتي يتضح منها تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 214.133
مليون جنيه وبيانها كاآلتي- :
القيمة ألف جنيه

البيان
المبيعات  /اإليرادات
( )-تكلفة المبيعات
مجمل الربح

يناير /مارس2017
1127702
846905
280797

يناير /مارس2016
628689
421711
206978

يضاف :
الدخل من االستثمار()+

2224

2224

إيرادات تشغيل أخري()+

363

143

إيرادات متنوعة ()+

942

6585

فوائد دائنة()+

20659

17211
68136

فروق تقييم عملة()+
24188

94299

يخصم :
مصروفات بيع وتوزيع()-

5354

4632

مصروفات إدارية وعمومية()-

19234

14845

مصروفات أخري()-

1977

1589

فروق تقييم عملة()-

2116

صافي الربح عن الفترة قبل الضريبة

28681
276304

21066
280211

يخصم :
ضريبة الدخل()-
الضريبة المؤجلة()+
الضريبة واجبة الخصم

64019
( ) 1848
62171

64502
()1158
63344

صافي الربح عن الفترة بعد الضريبة

214133

216867

نصيب السهم

0.36

0.37

3

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية في 2017/3/31

التعليق على نتائج األعمال:
 صافي مبيعات- :بلغ صافي المبيعات خالل الفترة يناير-مارس  2017مبلغ  1127.702مليون جنيه مقارنة بمبلغ
 628.689مليون جنيه خالل يناير-مارس 2016بمعدل نمو  %79وبنسبة تحقيق  %99من
المستهدف وقدره  1143.017مليون جنيه.

 تكلفة المبيعات- :بلغت تكلفة المبيعات خالل الفترة يناير-مارس  2017مبلغ  846.905مليون جنيه مقارنة بمبلغ
 421.711مليون جنيه خالل الفترة يناير-مارس  2016بمعدل نمو  %101وبنسبة تحقيق %97
من المستهدف وقدره  870.010مليون جنيه.
 مجمل الربح- :بلغ مجمل الربح خالل الفترة يناير-مارس  2017مبلغ  280.797مليون جنيه مقارنة بمبلغ
 206.978مليون جنيه خالل الفترة يناير-مارس  2016بمعدل نمو  %36وبنسبة تحقيق %103
من المستهدف وقدره  273.007مليون جنيه.
 صافي الربح- :بخصم مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية
األخري وإضافة اإليرادات األخرى أظهرت نتائج األعمال- :
 صافي ربح قبل الضريبة قدره  276.304مليون جنيه خالل الفترة يناير-مارس 2017
مقارنة بمبلغ 280.211مليون جنيه خالل الفترة يناير-مارس  2016بمعدل تغير  %1-وبنسبة
تحقيق  %104من المستهدف وقدره  266.551مليون جنيه.
 صافي الربح بعد خصم ضريبة الدخل بنسبة  %22.5مبلغ  214.133مليون جنيه مقارنة
بمبلغ  216.867مليون جنيه خالل الفترة يناير-مارس  2016بمعدل تغير  %1-وبنسبة تحقيق

 %104من المستهدف وقدره 206.577مليون جنيه.

4

تقرير مراقب الحسابات

القوائم المالية فى 2017/3/31

شركـة سيـدى كـريـر للبتروكيماويات ( سيــدبــك )
اإلدارة العـامة للمراقبة المـاليـة

قائمة الدخل الشامل
عن الفترة المنتهية فى 2017/ 3/ 31
القيمة باأللف بالجنيه

البــيـــــــــــــــــــــــــان

ربح الفترة

الفترة

الفترة

يناير /مارس

يناير /مارس

2017

2016

214133

216867

الدخل الشامل األخر
مجموع الدخل الشامل األخر عن السنة بعد خصم الضريبة

214133

216867

شركـة سيـدى كـريـر للبتروكيماويات(سيــد بــك )
اإلدارة العامــة للمراقبة الماليــــــة

قائمـة التدفقـات النقديـــة
عن الفترة الدورية المنتهية فى  31مارس 2017
القيمـة بالجنيـه

البيـــــــان

إيضاح

مارس 2017

مارس 2016

اوال :التدفقات النقدية من انشطة التشغيل :
صافـــى أرباح الفترة قبل الضرائب

276304069

280211035

17968321

15749148

فوائد دائنة

)(20658804

)(17210513

ايرادات إستثمارات

)(2223910

)(2223910

فــروق تقييــم عملــة

2115899

)(68136576

ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

273505575

208389184

(الزيادة) فى العمـــــالء واالرصدة مدينة اخرى

)(246784191

)(31386491

)(76868337

29035449

216316314

)(81138083

اهـــــــــــالكات

(النقص) فى المخــــــــــــــزون

)(6

)(10

(النقص) فى الموردون والدائنون وارصدة دائنة اخرى
النقدية المتولدة من التشغيل

166169361

124900059

متحصــالت فوائد دائنة

26897654

15016145

ضرائب دخل مدفوعة

)(23476875

)(13570218

169590140

126345986

صافي التدفقات النقدية في أنشطة التشغيل :
ثانيـا :التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية:
مدفوعات إلقتناء اصـــــول الثابتـــــة

)(165220437

)(556372

استثمارات قصيرة األجل

)(35723288

)(249102309

)(200943725

)(249658681

صافي التدفقات النقدية في األنشطة االستثمارية :
ثالثـا :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
قروض وتسهيالت قصيرة األجل

)(94246358

صافى التدفقات النقدية من انشطة التمويل :

)(94246358

صافى التدفقات النقدية من جميع االنشطة

)(125599943

)(123312695

رصيد النقدية وما فى حكمها اول المدة  2017 / 1/1معدل بأثر فروق العملة

1030276287

626165150

* رصيد النقدية وما فى حكمها اخر المدة 2017/3/31

)(16

904676344

502852455

شركـة سيـدى كـريـر للبتروكيماويات(سيــد بــك )
اإلدارة العامــة للمراقبة الماليـــة

قائمـــــــــة التغيــر فى حقـــــوق الملكيـــة
عن الفترة المنتهية فى  31مارس 2017
القيمة باأللف جنيه

البيـــــــــــــــان

رأس المـــال

اإلحتياطى
القانونى

االحتياطيات
اخرى

أرباح مرحلة

* الرصيد فى  31ديسمبر 2015

1050000

525000

104297

55829

** تسويات محاسبية تخص فترات سابقة

* الرصيد فى  31ديسمبر 2016

1050000

525000

104297

ارباح عام 2016
** تسويات محاسبية تخص فترات سابقة

1735126
39125
1427529

1427529

94954

1427529

3201780

1427529

()1427529
1917

1917

صــافى ربـــــح الفتــرة
يناير  -مارس 2017
الرصيد فى  31مارس 2017

أرباح العام

39125

صــافى ربـــــح الفتــرة
يناير  -ديسمبر 2016

اإلجمالى

1050000

525000

104297

1524400

214133

214133

214133

3417830

* رصيد  31ديسمبر  2016قبل أثر قرار التوزيع للجمعية العامة العادية للشركة والتى عقدت فى 2017/4/5
** تم التأثير على حقوق الملكية ( االرباح المرحلة ) بإضافة مبلغ  1.917مليون جنيه تتمثل فى تسويات محاسبية لمعالجة تقديرات تخص فترات سابقة طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( . ) 5

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية فى2017/3/31

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية في 2017/3/31
 -1نبذة عن الشركـــة
األسم التجارى للشركة

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" .

الكيان القانونــى
شركة مساهمة مصرية تأسست فى  16نوفمبر  1997وفقا ً الحكام قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار رقم  8لسنة
 1997وقد حدد النظام األساسى للشركة المدة المحددة لها 25عاما ً تبدأ من تاريخ القيد فى السجل التجارى .
الغرض من الشركــة
إقامةةة مجمةةت إلنتةةات البتروكيماويةةات األساسةةية والوسةةي ة والنهابيةةة والقيةةام بكافةةة األعمةةال المكملةةة لل ةةر

مةةن

عمليات تصنيت وإنشاء خ و األنابيب.
المقر الرئيسى للشركة
أر

النهضةةةة بالرامريةةةة – األسةةةكندرية ن من قةةةة صةةةناعية بقةةةا ً لقةةةرار ربةةةي

الةةةوزراء رقةةةم  2244بتةةةاريخ

.2000/12
القيد بالسجل التجارى :
سجل تجارى رقم  145404بتاريخ  - 1997/11/18إستثمار اإلسكندرية .
رأس المــال
رأ

المال المرخص به  5100مليون جنيه مصرى ورأ

المال المصدر والمدفوع  1050مليون جنيةه مةوزع

على أسهم ( عادية ) عددها  525مليون سهم بقيمة إسمية  2جنيه  /سهم .مقيدة بنظام الحفظ المركزى
تةةم إعةةداد القةةوابم الماليةةة بمررفةةة اإلدارة الماليةةة للشةةركة وقامةةت لجنةةة المراجرةةة بمراجرتهةةا لررضةةها علةى مجلة
اإلدارة الذى اعتمد نتابجها بتاريخ

. 2017 / 5 / 10
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شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية فى2017/3/31

 -2أسس إعداد القوائم المالية :
 -1/2االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين
 تم إعداد القوابم المالية وفقا ً لمرايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرارى وزيراإلستثمار رقم  110لسنة 2015والقرار رقم  16لسنة  2017وفى ضوء ما يتصل بها من القوانين واللوابح المالية السارية .
 -تم إتباع نف

السياسات واألس

المحاسبية فى إعداد القوابم المالية الدورية مقارنة مت أحدث قوابم مالية سنوية.

- 2/2عملة القيد والعرض
الرملة المستخدمة فى عر

القوابم المالية للشركة هى الجنيه المصرى والذى يمثل عملة الترامل للشركة.

 – 3/2أسس القياس :
أعدت القوابم المالية بقا ً ألسا

التكلفة التاريخية واالستحقاق.

 - 4/2التقديرات المحاسبية واإلفتراضات
إن إعداد القوابم الماليةة بقةا ً لمرةايير المحاسةبة المصةرية يت لةب مةن اإلدارة اسةتخدام الحكةم الشخصة وعمةل
تقةةديرات وافتراضةةات تةةىثر علةةى ت بية السياسةةات وقةةيم األصةةول وااللتزامةةات وكةةذلك اإليةةرادات والمصةةروفات
وترتمد هذه التقديرات واالفتراضات المترلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة تراها إدارة الشركة
مرقولة ف ظل الظروف واألحداث الجارية والت تمثل األسا

ف تحديد القيم الدفترية لألصول وااللتزامات وقةد

تختلف النتابج الفرلية عن هذه التقديرات.
هةةذا ويةةتم مراجرةةة هةةذه التقةةديرات واالفتراضةةات بصةةفة مسةةتمرة ويةةتم االعتةةراف بةةأ فةةروق ف ة التقةةديرات
المحاسبية ف الفترة الت تم فيها مراجرةة تلةك التقةديرات إذا كانةت هةذه الفةروق تةىثر علةى الفتةرة التة تمةت فيهةا
المراجرة فق أما إذا كانت تىثر على الفترة الت تمت فيها المراجرةة وعلةى الفتةرات المسةتقبلية عندبةذ تةدرت هةذه
الفروق ف هذه الفترة والفترات المستقبلية.
وفيما يلى أهم البنود التى يستخدم فيها التقدير والحكم الشخصى :
 األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة المصروفات المستحقة -قيا

اإلنخفا

فى قيم األصول

 -الضريبة المىجلة
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شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية فى2017/3/31

 - 3أهم السياسات المحاسبية :
السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم ت بيقها بثبات خالل الفترة المالية المرروضة ف هذه القوابم المالية .
 - 1/3إثبات المعامالت المالية
 يتم إثبات المرامالت المالية بقا ألسا

اإلستحقاق وقد تم إعداد وعر

القوابم المالية بالجنيه المصرى وهى

عملة الترامل بالشركة .
 تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصرى ويتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات ال بيرة النقدية بالرمالت
األجنبية باستخدام سرر الصرف السار

ف تاريخ المراملة وفى تاريخ المركز المالى يتم ترجمة األصول

وااللتزامات ذات ال بيرة النقدية بالرمالت األجنبية إلى الجنيه المصر

وفقا لسرر الصرف السابد ف ذلك

التاريخ ن وتدرت فروق الرملة الناتجة بقابمة الدخل.أما فيما يترل بالفروق الناتجة عن إعادة تقييم بند ذا بيرة
نقدية بالرملة االجنبية مخصص كأداة ت ية خ ر التدفقات النقدية أو خ ر صافى اإلستثمار وفروق ترجمة
االصول وااللتزامات المالية غير النقدية المبوبة كمتاحة للبيت فتدرت ضمن حقوق الملكية .
 وقد تم إعادة تقييم األرصدة ذات ال بيرة النقدية بالرمالت األجنبية فى تاريخ إعداد الميزانية على أسا

سرر

 18جنيه  /للدوالر فى. 2017/3/31
 يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات ال بيرة غير النقدية والتى يتم قياسها بالقيمة الرادلة بالرملة االجنبية إلى
الجنيه المصرى بإستخدام سرر الصرف السابدة فى تاريخ اإلعتراف األولى .

 - 2/3األصول الثابتة وإهالكاتها
أ – االعتراف والقياس
 -يتم إثبةات األصةول الثابتةة بالتكلفةة مخصةوما ً منهةا مجمةت اإلهةالك والخسةابر الناتجةة عةن االنخفةا

فة القيمةة

(خسابر االضمحالل) .
 يتم اإلعتراف باالصل عندما يكون من المحتمل أن يحق إستخدامه منافت إقتصادية مسةتقبلية للمنشةأة لمةدة تزيةدعن فترة محاسبية واحدة كما يمكن قيا

تكلفة إقتنابه بدرجة عالية من الدقة .

 يتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية إلقتنابها متضمنة كافة النفقات الالزمة حتى يصبح األصل صالحالإلستخدام  .وتظهر األصول الثابتة بصافى القيمة برد خصم مجمت اإلهالك  .وبالنسبة لالصول التى يتم إنشاءها
داخليا ً تتضمن تكلفة األصل تكلفة الخامات والرمالة المباشرة والتكاليف األخرى المباشرة التى تستلزمها تلك
الذى تم إقتناءها من أجله ن وكذا تكاليف إزالتها وإعادة

االصول لتصل إلى حالتها التش يلية وفى موقرها لل ر
تسوية الموقت الذى توجد به هذه االصول وتكلفة اإلقترا
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المترلقة بها حال وجودها .

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية فى2017/3/31

 يتم المحاسبة عن المكونات الربيسية لبنود االصول الثابتة التى تختلف أعمارها اإلنتاجية كبنود مستقلة ضمن تلكاالصول الثابتة .
 -يتم رسملة تكلفة اإلقترا

المترلقة مباشرة بإقتناء أوإنشاء أصل مىهل وتحميلها كجزء من تكلفة األصل

ويحسب مردل الرسملة على أسا
إبرام قرو

بر

متوس تكلفة اإلقترا

للمنشأة عن القرو

القابمة خالل الفترة ما لم يتم

إقتنـاء أصل بذاتـه مىهل لتحمل تكلفة إقتراضـه ويتم التوقف عـن رسملة تكلفة اإلقترا

عند اإلنتهاء من كافة األعباء الخاصة باالصل حتى يصبح على الحالة التى إقتنى من أجلها لكى يصبح قادرا ً
على التش يل بال ريقة التى حددتها اإلدارة .ويتم إدرات تكلفة اإلقترا
هذا ولم تتضمن الفترة إقتناء أصول ثابته عن ري اإلقترا

برد التش يل بقابمة الدخل كفوابد تمويلية

.

 يتم إعادة النظر فى الرمر اإلنتاجى المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من األصول الثابتة بصفة دورية علىاالقل عند نهاية كل سنة مالية وفى حال وجود ت يير للتوقرات عن التقديرات السابقة يتم مرالجتها بقا ً لمريار
المحاسبة المصرى رقم ( . ) 5
 يتم تحديد أرباح وخسابر اإلسةتبرادات بمقارنةة صةافى القيمةة البيريةة بصةاف القيمةة الدفتريةة ويرتةرف بهةا فةقابمة الدخل.
ب  -التكاليف الالحقة على اإلقتناء
 تتضمن التكلفة الدفترية لألصول الثابتة تكلفة إحالل جزء أو مكون من مكونات تلك األصول عندما يكون مةن المتوقةتالحصول على منافت اقتصادية مستقبلية كنتيجة إلنفاق تلك التكلفة وكذلك إذا أمكن قيا

التكلفة بدرجة عالية مةن الدقةةن

هذا ويتم االعتراف بالتكاليف الدورية األخرى الالزمة لصيانة وتش يل األصول الثابتة بقابمة الدخل كمصةروفات عنةد
تكبدها.
ج  -اإلهالك
 -يتم تحميل إهالك األصول الثابتة على قابمة الدخل وفقا ل ريقةة القسة الثابةت علةى أسةا

الرمةر اإلفتراضةى

إدارة الشةركة وفةى حالةة إعةادة تقةدير األعمةار اإلنتاجيةة

المقدر لتلك األصول والمردالت المرتمدة مةن مجلة
لالصول يتم إحتساب اإلهالك وفقا ً ل ريقة القس الثابت لصافى القيمة الدفترية على الرمر المقدر
األعمار اإلنتاجيةالمعتمدة -:
العمر المقدر

البيان
مبانى نشا إنتاجى وخدمات ومراف إدارية
أالت ومرـــــــــــدات

 50 – 20سنة
 20سنة

وسابـــــل نقــــــــل
عــــــدد وأدوات وأثاثات
أجهزة وكمبيوتر

 10 – 5سنوات
 10 – 5سنوات
 4سنوات
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شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية فى2017/3/31

 - 3/3مشروعات تحت التنفيذ
يتمثل هذا البند ف المبالغ التى تم إنفاقها ب ر إنشاء أوشراء أصول ثابتة حتى تصبح جةاهزة لالسةتخدام فة
التش ة يل ن يةةتم قيةةا المشةةروعات تحةةت التنفيةةذ بالتكلفةةة مخصةةوما ً منهةةا مجمةةت اإلنخفةةا ف ة القيمةةة وال يةةتم
إحتساب إهالك عنه إال برد أن يصبح األصل الثابت صالحا لإلستخدام ويتم رسملته .
 - 4/3االستثمار العقارى
يتم االعتراف باإلستثمار الرقارى أوليا ً بالتكلفة عندما يكون من المحتمل تدف منافت إقتصادية مستقبلية للشركة
ويمكن قيا

تكلفته بصورة يرتمد عليها وعندما يكون ال ةر

مةن االحتفةاظ إمةا تحقية إيجةار أو إرتفةاع فة

قيمتها أو كليهما وتتضمن هذه التكلفة ما تم تكبده إلقتناء اإلستثمار الرقارى .
 - 5/3اإلستثمــــارات في شركات شقيقة
 يتم تسجيل اإلستثمارات فى شركات شقيقة بالتكلفة وترترف بتوزيرات األربا ح على استثماراتها فى الشركةالشقيقة ضيمن األرباح أو الخسابر ف

قوابمها المالية وذليك عندما يصدر لها الح فى استالم التوزيرات .

 - 6/3األصول المتداولـة
 يتم إعتبار األصل متداوال عندما يكةون مةن المتوقةت تحقية المنفرةة منةه خةالل إثنةى عشةر شةهرا مةن تةاريخالميزانية أو يكون محتفظا به ب ر

البيت أو اإلستخدام خالل دورة التش يل المرتادة للمنشأة .

 - 7/3المخــــــــزون
 يتم إثبات مخزون الخامات المساعدة وق ت ال يار المشتراه بالتكلفة ويتم تقييم المنصرف منها بالمتوسالمرجح .
 يتم تقييم المخزون من اإلنتات التام بقا ً للتكلفة الصناعية أو صافى القيمة البيرية إيهما أقل وقد تم تقييمالمخزون التام فى  2017/3/31بالتكلفة الصناعية .
 وتتبت الشركة نظام الجرد المستمر لبنود مخزن الخامات المساعدة وق ت ال يار والترببة والت ليف ونظامالجرد الدورى لمخزن اإلنتات التام .
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شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
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 - 8/3النقدية وما فى حكمها
تتضمن النقدية وما ف حكمها أرصدة النقدية بالبنوك والخزينة والودابت تحت ال لب والت ال تتجاوز تواريخ
استحقاقها االصلية ثالثة أشهر او اقل من تاريخ االقتناء وغير مررضة ألخ ار هامة للت ير ف قيمتها الرادلة
وتستخدم بواس ة الشركة ف إدارة التزامات قصيرة االجل .
 - 9/3االنخفاض فى القيمة
أ  -األصول المالية
 -يتم مراجرة القيم الدفترية لألصول المالية ف تاريخ القوابم المالية ل ر

تحديد ما اذا كان هناك انخفا

ف

قيمتها .و يرتبر األصل المال قد انخفضت قيمته إذا ما كان هناك دليل موضوع يوضح بأنه هنةاك حةدث أو
عدة أحداث ل ها تأثير سلب على التدفقات النقدية المستقبلية من استخدام هذا األصل.
 -يتم إجراء اختبار االنخفةا

فة قيمةة األصةول الماليةة الهامةة بةذاتها علةى مسةتوى كةل أصةل بصةفة مسةتقلة.

وبالنسبة لألصول المالية األخرى والت يمكن تبويبها ف مجموعات ف ضوء خصابص خ ةر االبتمةان فإنةه
على مستوى المجموعات الت تشترك ف نف

يتم إجراء اختبار االنخفا

 يتم االعتراف بكافة خسابر االنخفا ويةتم رد خسةةابر االنخفةةابخسابر االنخفا

خصابص خ ر االبتمان.

ف قيمة األصول ف قابمة الدخل.

إذا كةان يمكةةن ربة هةةذا الةرد ب ريقةةة موضةةوعية بحةةدث مةا وقةةت برةةد االعتةةراف

المتر لقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلفةة المسةتهلكة واألصةول الماليةة التة ترتبةر أداة ديةن

بقابمة الدخل .
ب  -األصول غير المالية
 تتم مراجرة القيم الدفترية لألصول غير المالية بخالف المخزون واألصول الضريبية المىجلة ف تاريخ القةوابمالمالية لتحديد ما إذا كان هناك مىشر النخفا

قيمتها .وف حالة وجود أ مىشر النخفةا

القيمةة يةتم تقةدير

القيمة االستردادية لهذه األصول.
 -يةةتم االعتةةراف بخسةةارة االنخفةةا

إذا كانةةت القيمةةة الدفتريةةة لألصةةل أو وحدتةةه المولةةدة للنقةةد تزيةةد عةةن قيمتةةه

االستردادية .وتتمثل الوحدة المولدة للنقد ف أص ر مجموعة يمكن تحديدها من األصةول يتولةد عنهةا تةدفقات
نقدية داخلة وتكةون مسةتقلة بشةكل كبيةر عةن التةدفقات النقديةة الداخلةة مةن غيرهةا مةن األصةول أو مجموعةات
األصول.
 يتم االعتراف بخسابر االنخفا يتم رد خسابر االنخفاخسارة االنخفا

ف القيمة بقابمة الدخل.

ف القيمة إذا حدث ت يير ف التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة االستردادية و يتم رد

ف القيمة ف حدود و بحيث ال تجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية الت كان سيتم

حسابها برد خصم اإلهالك أو االستهالك إذا ما كانت خسابر االنخفا
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ف القيمة لم يتم االعتراف بها.

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
القوائم المالية فى2017/3/31

 – 10/3مزايا معاشات التقاعد
تقوم الشركة بسداد اشتراكاتها الى نظم الهيبة الرامة للتأمينات االجتماعية لصالح الراملين بالشركة بقا لقانون
التأمينات االجتماعية رقم (  ) 79لسنة  1975وترديالته  .و بقا لهذا القانون فإن الموظفين والشركة تسدد
اشتراكات هذا النظام وإشتراكات نظم مكافأة التقاعد بقا ً للوابحها المرتمدة من مجل اإلدارة بنسب ثابتة من
المرتبات وتدرت مبالغ تلك االشتراكات ضمن قابمة الدخل بقا ألسا

االستحقاق  .وال تلتزم الشركة بسداد أية

التزامات اخرى بخالف قيمة االشتراكات الساب ذكرها .
 - 11/3اإللتزامات المتداولة
 يتم إعتبار اإللتزام متداوال عندما يتوقت تسويته خالل إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية أو يكون مستحالتسوية خالل دورة التش يل المرتادة للمنشأة ويتم إدرات األقسا مستحقة السداد خالل الفترة من القرو
ويلة األجل ضمن اإللتزامات المتداولة .
 - 12/3المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يصبح هناك إلتزام حال (قانونى أو حكمى) على الشركة كنتيجة ألحداث سابقة
يترتب عليها إحتمال تدف موارد ذات منافت إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام ويمكن تقديرها بدرجة يرتمد عليها
وتقوم الشركة بمراجرة المخصصات فى تاريخ إعداد الميزانية وترديله وف أفضل تقدير حال لها .
 –13/3اإلحتياطيات
يجرى تكوين اإلحتيا يات فى ضوء أحكام القانون والنظام األساسى للشركة وما تراه مناسبا لتمويل
اإلستثمارات المستقبلية .
 - 14/3تحقــق اإليـــراد
تقا

قيمة اإليراد من خالل النشا الرادى بالقيمة الرادلة للمقابل المستلم أو المستح للمنشأة نذلك بالصافى

برد خصم المرتجرات وقيمة أى خصم تجارى أو كمية تسمح به الشركة ن ويتحق اإليراد عندما يكون هناك
توقت كاف بأن هناك منافت إقتصادية مستقبلية سوف تتدف إل المنشأة ن وأنه يمكن قيا
بشكل دقي

وال يتم اإلعتراف بأ

إيراد ف

قيمة هذا اإليراد

حالة عدم التأكد من استرداد مقابل هذا اإليراد أو التكاليف

المرتب ة به .
 - 15/3إيراد االيجار
ايراد االيجار من االصول االخرى يدرت كإيرادات أخرى .
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 - 16/3االيرادات والمصروفات التمويلية
 تتضمن االيرادات التمويلية إيرادات الفوابد على االموال المستثمرة وتوزيرات االرباح المستلمة كما تثبتإيرادات الفوابد على اسا

نسبة زمنية أخذا ف االعتبار مردل الرابد المستهدف على االصل .

 يتم إثبات ايرادات توزيرات ارباح االستثمارات عندما ينشأ الح للشركة ف التوزيرات وذلك ف السنة الماليةالتى يتم فيها اعتماد تلك التوزيرات من قبل الجمريات الرمومية للشركات المستثمر فيها .
 -تشمل المصروفات التمويلية فوابد القرو

المدينة والت ير ف القيمة الرادلة ف االستثمارات المالية بالقيمة

الرادلة من خالل االرباح او الخسابر وخسابر االنخفا
 تدرت كافة تكاليف االقترااالقترا

المدرجة لالصول المالية .

والتى ال تمت بصلة لتكلفة إقتناء او انشاء او انتات اصل مىهل لرسملة تكاليف

بقابمة الدخل .

 تدرت خسابر وارباح فروق الرملة بالصاف . - 17/3المحاسبة عن ضريبة الدخل
تتضمن ضريبة الدخل على ارباح او خسابر الرام كال من ضريبة الرام والضريبة المىجلة ن ويتم إثباتها بقابمة
الدخل باستثناء ضريبة الدخل المترلقة ببنود حقوق الملكية والت يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية ن
وتتمثل الضريبة الحالية ف

الضريبة المتوقره على الربح الخاضت للضريبة عن الرام باستخدام اسرار

الضريبة السارية ف تاريخ الميزانية باالضافة الى الفروق الضريبية الخاصه بالسنوات السابقة .
 - 18/3الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بالضريبة المىجلة كأصل أو إلتزام مالى وهى الناشبة عن فروق زمنية مىقتة بين القيمةة الدفتريةة
لألصول وااللتزامات بقا ً لألسا المحاسب وقيمتها بقةا ً لألسةا الضةريب ن هةذا ويةتم تحديةد قيمةة الضةريبة
المىجلة بناءا ً على ال ريقة المتوقرة لتحق أو تسوية قيم األصول وااللتزامات باستخدام أسرار الضريبة السارية
ف تاريخ إعداد القوابم المالية.
ويتم االعتراف باألصول الضريبية المىجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقي أرباح تخضت
للضريبة ف المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل ويتم تخفي

قيمة األصول الضريبية المىجلة بقيمة

الجزء الذ لن يتحق منه المنفرة الضريبية المتوقرة خالل السنوات التالية.
 - 19/3أرقام المقارنة
يتم تبويب األرقام المقارنة لتتناسب مت عر

القوابم المالية ومناظرتها مت الفترة المقابلة لها وفقا ً لمرايير

المحاسبة المصرية الصادرة بقرارى وزير اإلستثمار رقم  110لسنة  2015والقرار رقم  16لسنة .2017
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 -20/3األدوات المالية وإدارة المخاطر
أ-

اإلئتمـــان
ويتمثل خ ر اإلبتمان فى عدم مقدرة الرمالء الممنوح لهم اإلبتمان على سداد المستح عليهم وترتبر مخا ر اإلبتمةان
محدودة نظرا ً ألن الشركة تترامل مت عمالء ذوى مةالءة ماليةة جيةدة كمةا أن جميةت أرصةدة الرمةالء م ةاة بضةمانات
بنكية .

ب -العمالت األجنبية
يتمثل خ ر الرمالت األجنبية فى الت يرات فى أسرار الرمالت األجنبية المحتفظ بها والمقبوضات والمدفوعات
بالرمالت األجنبية فضالً عن القرارات السيادية الت اتخذتها الدولة بتحرير سرر صرف الدوالر وترمل
الشركة على تقليل مخا ر ت ير أسرار الرمالت .
جـ  -سعر الفائدة
ويتمثل هذا الخ ر فى ت ير سرر الفابدة التى يكون لها تأثير على نتابج النشا ويرتبر هذا الخ ر غير موجود
حيث أنه ال توجد قرو حاليا ً حصلت عليها الشركة .
د  -خطر السيولة
ويتمثل هذا الخ ر فى الروامل التى قد تىثر علةى قةدرة الشةركة علةى سةداد جةزء أو كةل التزاماتهةا فةى تةاريخ
محدد و بقا لسياسة الشركة يتم اإلحتفاظ بالسيولة المناسبة لتخفي

ذلك الخ ر الى الحد األدنى .

 - 4تحديد القيمة العادلة
تت لب الرديد من السياسات المحاسبية التى تتبرها الشركة وكذلك مت لبات االفصاح المترلقة بها تحديد القيمة
الرادلة لألصول وااللتزامات المالية وغير المالية  .يتم تحديد القيمة الرادلة ألغرا

القيا

او االفصاح بقةا

لما ورد بمرايير المحاسةبة المصةرية ويةتم االفصةاح بااليضةاحات المتممةه للقةوابم الماليةة والخاصةة باألصةول
وااللتزامات كلما كان كذلك ممكنةا عةن أيةة مرلومةات إضةافية عةن االفتراضةات المسةتخدمة فة تحديةد القيمةة
الرادلة ف االيضاحات الخاصة بتلك االصول وااللتزامات .
 - 5قائمةالتدفقات النقدية
يتم إعداد قابمة التدفقات النقدية وفقا ً لل ريقـــة غير المباشــــــرة وقد تم اعتبار النقدية وما فى حكمها هى النقدية
بالبنك والصندوق والودابت البنكية تحت ال لب.
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-6األصول الثابتة
بلغ صافي قيمة األصول الثابتة في  2017/3/31بعد خصم مجمع اإلهالك ما قيمته  429739ألف جنيه وتفصيلها كاآلتي:
البيــــــــــان
أراضـي

رصيد 2017/1/1

اإلضافات

93955097

اإلستبعادات

رصيد
2017/3/31

مجمع اإلهالك
حتى 2017/1/1

إهالك
يناير – مارس
2017

القيمة جنيه
تعديالت في
مجمع اإلهالك

مجمع اإلهالك
حتى
2017/3/31

93955097

صافي قيمه
األصل
93955097

مباني:
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مباني نشاط إنتاجي

118176602

مباني خدمات ومرافق

116154714

مباني ومرافق إدارية

43328745

43328745

طـــرق داخـليه

5512235

5512235

5512235

284565820

221783204

إجمالي المباني

283172296

1393524

1393524

118176602

104459994

781103

105241097

12935505

117548238

100305700

909141

101214841

16333397

11505275

224344

11729619

31599126

5512235

0

223697792

60868028

1914588

آالت ومعـدات:
آالت ومـعدات إنتاج
آالت ومعدات مرافق
إنتاج
إجمالي اآلالت والمعدات

1586214130

13185050

337439523
1923653653

13185050

1599399180

1378917314

12036353

1390953667

208445513

337439523

289518284

2728914

292247198

45192325

1936838703

1668435598

14765267

1683200865

253637838

8393861

7070380

117040

7187420

1206441

49512263

45242225

213408

45455633

4056630

20876949

958017

21834966

16015383

1963408356

17968320

1981376676

429739417

وسـائل نقل وانتقال

8393861

عـدد وأدوات

49506236

6027

أثاثات ومعدات مكتبية

35924518

1925831

37850349

2394605661

16510432

2411116093

اإلجمالي

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
سيــدبـــك
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* األراضي :ـ
تنقسم أراضي الشركة إلي :ـ
 أراضي حصة عينية 180فدان تمثل حصةة رةر ة اترتري يميييةيل اتمصةرية إحةد رةر يل اعةيل اترتةريل عنةدتأسيس اترر ة يتم تقييمهي رمعرفة ثالث تجين اينينية في حينه تم تسجيل اتحصة اتعينية رإستثنيء  70فةدان مؤجةل
تس ةجيلهي تيجةةيد ن ة ال اضةةي ب رةةين رةةر ة اترتري يميييةةيل يرةةر ة اتنهضةةة علةةب فةةرر مسةةيحة ترةةي رةةر ة
اترتري يمييييل يجيد عج فب اتمسيحة اتتب ايمل رررا هي من رر ة اتنهضة اتري عة يتيس ن اعي ً علب اتمل ية.
مع اتعلم رأن هذه األراضي مقيم علي مسيحتهي جميع منريل اترةر ة يتحي هةي اترةر ة حيةي د هيد ةة مسةتقرد منةذ
عيم .1998
 ري ضيفة إتب مسيحة ترلغ  116فدان تقريري ً رخال مي يخصهي من اتمنيفع اتعيمة مةن يااةع عقةيد مسةجلة ريت يمةلرإستثنيء اععة مسيحتهي  14فدان تقريري ً رخال مي يخصهي من اتمنيفع اتعيمة ترةين يجةيد نة ال اضةي ب عليهةي رةين
اتري ع يآخرين ياد إتخذل اترر ة يفة ا جراءال اتقينينية تحفظ حقياهي  ،ياترر ة تحي هي حيي د هيد ة مسةتقرد
علمي ً رأن ج ء منهي يدخل ضمن ا ستثمير اتعقير تلرر ة .
* هذا يتيجد أصيل إنتيجية مهل ة دفتريي مي اتل تعمل رلغل ايمتهي  57مليين جنيه تقريري َ .

 –7مشروعات تحت التنفيذ :
بلغ رصيد مشروعات تحت التنفيذ في  2017/3/31مبلغ  194171ألف جنيه وتفصيله كاآلتى -:
ديسمبر2016

مارس2017

35107
6241
7130
5260
950
ــــــــــــ
54688

180807
6234
7130
ـــــــ
ـــــــ
ــــــــــــ
194171

أت
أت
أت
أت
أت

جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

ألف جنيه

يحـــدد األمين
يحدد معيتجة اتصر اتصنيعب رمصنع ا يثيلين
تعديل يحدد اتريتيجي
يحدد اتهيدريجين ياجه د ريميتجرا
اتمريدالل اتحرارية
االجمالى
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 - 8اإلستثمار العقارى
 -استثمير عقيري رلغ  14922أت

جنيه يتمثل في ايمة األراضب اتمخصصة تحق االنتفيل عرقي تلعقد اتمررم

مع اترر ة اتمصرية نتيج ا يثلين يمرتقيته خالل عيم  2012تمسيحة أرض حياتب  77فدان من
أراضب اترر ة مقيرل  27.5جنيه /متر يذتك عرقي ً تقرارال اتجمعية اتعيمة اتعيدية رتيريخ 2011/5/30
ياتجمعية اتعيمة اتعيدية رتيريخ . 2012/5/15
 – 9اإلستثمارات طويلة االجل
رلغ رصيد االستثميرال في  2017/3/31مرلغ  895.884مليين جنيه ريينهي يآلتي-:
 -1/9اإلستثمار فى الشركة المصرية إلنتاج اإليثلين ومشتقاته
فب إعير منظيمة اعيل اترتريل ياترتري يمييييل ت ييدد إستثميرال اتديتة يتعظيم اتعيا د من منتجيل
اترتري يمييييل سيهم اتقعيل فب تأسيس اترر ة اتمصرية نتيج ا يثيلين يمرتقيته ( إيثد ي ) برأس مال بلغ
 675مليون دوالر .
 وقد بلغت مساهمة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات فى رأس مال شركة إيثدكو  135مليون دوالر ما يعادل 895.884مليون بنسبة  % 20تم سدادها بالكامل وقد قامت شركة سيدبك بتسجيل هذا االستثمار إستثمير عييل
األجل ريتت لفة .
 -2/9اإلستثمار فى شركة اإلسكندرية لألكليرك فيبر ( تحت التصفية )
سيهمل اترر ة رنسرة  %20من رأس ميل رر ة ا س ندرية تأل ريليك فيرر يذتك رقيمة  57.310مليين
جنيه ياد رلغل نسرة خسي رهي فب  2014/8/31أ ثر من  % 91من رأس اتميل عرقي ً ألخر ايا م ميتية .
 ياد صدرل ارارال اتجمعييل اتعيمة اتعيدية تلرر ة ريتتصفية يتعيين مصفب اضي ب تلرر ة ياتذ تيتبمس يتييته ييقيم حيتيي ً رإجراءال اتتصفية تلرر ة ياتتب من اتمنتظر إنتهيءهي فب سرتمرر 2017
 يايمل رر ة سيدرك رت يين مخصص مخيعر ا ستثمير تهذه اتحصة رلغل ايمته  57.310مليين جنيهياد تم تخفيضهي من ايمة ا ستثمير عند عرض اتقيا م اتميتية في . 2017/3/31
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األصول المتداولة
 - 10المخــزون
بلغ رصيد المخزون في  2017/3/31مبلغ  422607ألف جنيه وتفصيله كاآلتى -:
ديسمبر2016

مارس2017

47469

72358

أت

جنيه

مخ ين يمييييل يمياد تعر ة يخيمــــيل مســيعدد

250662

 267717أت

جنيه

مخ ين اعـــع غيــــير يمهمـــــــــيل

861

819

أت

جنيه

مخـــــــــ ن مستغنب عنه يياــــيد

33937

40162

أت

جنيه

مخـــــــ ين مــــياد يمهمــيل

12810

41551

أت

جنيه

مخــــ ين إنتــــــيج تـــــــــــيم

345739

 422607ألف جنيه

اإلجمالي

 -11العمـــــــالء
رلةةغ رصةةيد اتعمةةالء اتمةةدين فةةي  2017/3/31مرلةةغ  263680أت ة
يآلتي -:
ديسمبر2016

مارس2017

23714

44285

أت

جنيه

عمالء تصدير ريتب إيثلين

43670

54482

أت

جنيه

عمالء تي يــــــع

169728

 164913أت

جنيه

عمالء مصينـــع

أت

جنيه

عمالء ايثين

460

ــــــــ

237572

 263680ألف جنيه

اإلجمالـى
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 - 12جارى الشركات ذات عالقة
رلةةغ رصةةيد اتحسةةيا اتجةةير تلرةةر يل ذال اتعالاةةة اتمةةدين فةةي  2017/3/31مرلةةغ  529034أت ة
يتفصيلهي يعريعة معيمالتهي يآلتي-:
ديسمبر2016
349080
5217
7535
2186
116
50
50
126
343
ــــــــ
142
6
17
37
ـــــــــــــ
364905

مارس2017
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

 491563أت
أت
102
أت
ـــــــ
أت
2186
أت
116
أت
ــــــ
أت
50
أت
33
أت
343
 34525أت
أت
93
أت
6
أت
17
أت
ــــــ
ــــــــــــــ
 529034ألف جنيه

اتهي ة اتمصرية اتعيمة تلرتريل (تسليميل إيثلين ينيفتي)
اتمصرية نتيج ا يثلين ( معيرين يمنتجيل )
رر ة استيرن س ( معيرين يخدميل فنية )
رر ة إيرريم ( معيرين )
رر ة إيالا ( معيرين )
رر ة اس ندرية تل ييل اتمعدنية (عريق اتنهضة)
رر ة ميدير (عريق اتنهضة)
رر ة اتعيمرية (عريق اتنهضة)
رر ة سيميد (عريق اتنهضة)
رر ة اتمصرية اتقيرضة تلرتري يمييييل
رر ة انررك ( عريق اتنهضة )
رر ة غي تك
رر ة إس ندرية تألسمدد (تدريا عيملين)
رر ة رتريمنل (عريق اتنهضة)
اإلجمالي

 -13الدفعات المقدمة
رلغ رصيد اتدفعيل اتمقدمة فب  2017/3/31مي ايمته  39302أت
ديسمبر2016

جنيه يتتمثل في -:

مارس2017

1703

1703

أت

جنيه

(Linde Engineering Divisionتعديل يحدد ) P.S.A

60263

28808

أت

جنيه

 ( Thyesnkrupيحدد اآلمين )

10306

8791

أت

جنيه

 ( TECHINDتغيير مريدالل أفران اتت سير)

72272

39302

ألف جنيه

االجمالى
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 - 14أرصدة مدينة متنوعة
بلغ رصيد المدينون واألرصدة المدينة األخرى في  2017/3/31مبلغ  225963ألف جنيه وتفصيلها كاآلتى -:

ديسمبر2016

مارس2017

74904

 141973أت

جنيه

ضريبـة قيمة مضافة مستـردةعن إقراري شهري فبراير -مارس2017

15418

9179

أت

جنيه

فيا ــــد يدا ــــع مستحقـــــــة

27257

16734

أت

جنيه

مريتـغ من تحل اتحسيا تلمقـييتيــن ياتميرديـن

8216

15527

أت

جنيه

مديينييل اتعيمليــن ياخــر

13073

33267

أت

جنيه

مصريفيل مدفيعة مقدمـــــــي

3808

6198

أت

جنيه

ضرا ا مريعيل ي رسيم مسددد تمصلحة اتجميرك عن رسي ل جمر ية

82

82

أت

جنيه

تأمينـــــيل تــــــد اتغيــر

3404

3003

أت

جنيه

مصلحة اتجميرك – أمينيل

85

ـــــــ

أت

جنيه

مدينيا ريع مخلفيل

ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

146247

 225963ألف جنيه

اإلجمالي

 – 15إستثمارات مالية قصيرة االجل
يتتمثل فب يثي ق االستثمير يأذين اتخ انة ياد رلغل ايمة ا ستثميرال اصيرد األجل في  2017/3/31مرلغ
 613545أت ة جنيةةه يهةةب إسةةتثمير مؤاةةل تلفةةيا ض اتنقديةةة عةةن سةةدادال اتعمةةالء تحةةين اسةةتخدامهي فةةب سةةداد
ا ستحقيايل اتجيرية علب اترر ة ي ذتك تي يعيل األرريح تحقيقي ً تسييسة اترر ة اتنقدية ي اتتب تقيم علب تحقيق
ا ستفيدد اتمم نة من هذه االميال تحين إستخدامهي .
 – 1/15وثائق إستثمار
مارس2017
 442740أت

ديسمبر2016

جنيه

 – 2/15أذون خزانة
مارس2017
ديسمبر2016
 172200أت
384600

جنيه

206657

ألف جنيه

() 13436

( ) 1395

ــــــــــــــ
371164

ــــــــــــــــــ
 170805ألف جنيه

يثي ق إستثمير

أذون خزانة
عوائد غير محققة

اإلجمالى
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 -16النقدية وما فى حكمها
رلـغ رصيد اتنقدية يمي فب ح مهي حتب  2017/3/31مرلغ  904676أت جنيه  ،ياد تم إعيدد تقييم األرصدد
ريتعمالل األجنرية فب تيريخ اتمي انية علب أسيس سعر صر  18جنيه/ديالر يتفصيلهي يآلتب:
 - 1/16البنك جـــــــارى
ديسمبر 2016مارس2017
41827
86890
ــــــــــــــــ
128717

أت
أت

جنيه
جنيه

80632
45468
ــــــــــــــــ
 126100ألف جنيه

رنـك جــير ( جنيه مصر )
رنـك جــير ( ديالر )
اإلجمالي

 - 2/16بنك ودائــــع ألجل
ديسمبر 2016مارس2017
903675
ـــــــــــــــ
903675

جنيه

 778576أت
ــــــــــــــــ
 778576ألف جنيه

يدا ــع ( ديالر )
اإلجمالي

 - 17رأس المال وحقوق الملكية
يرلغ رأس ميل اترر ة اتمصرح ره  5100مليين جنيه يرأس اتميل اتمصدر ياتمدفيل  1050مليين جنيه.
يرذتك ت ين حقير اتمل ية فب  2017/3/31مرلغ  3417.830مليين جنيه ي تفصيلهي يتتيتب -:
ديسمبر2016

مارس2017

1050.000
525.000
104.297
94.954
1427.529
3201.780

1050.000
525.000
104.297
1524.400
214.133
3417.830

مليين جنيه
مليين جنيه
مليين جنيه
مليين جنيه
مليين جنيه
مليون جنيه

رأس اتميل اتمدفيل
إحتييعب اينينــب
* إحتييعيـيل أخر
أرريح مرحلة
أرريح اتفتــــرد
اإلجمالــى

* اإلحتياطيات األخرى
جنيه فب  2017/3/31ي تتمثل فب اآلتب -:

رلغل ا حتييعييل األخر مرلغ  104,297أت
مليون جنيه إحتياطى رأسمالى ( م ين نتيجة ريع أصيل ييستخدم فب تدعيم اتمر
4.297
 100.00مليين جنيه إحتييعب إستثمير
اإلجمالى
 104.297مليون جنيه
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االلتزامات غير المتداولة
 -18مخصصــــــــــات
تحليل حركة المخصصات خالل الفترة من  2016/1/1حتى 2017/3/31
ريألت
الرصيد فى

إسم المخصص

انتفى الغرض

المستخدم

2017/1/1

منه

تدعيم

جنيه

الرصيد فى
2017/3/31

ضرا ا متني ل عليهي

220000

ـــــــ

ــــــــ

ـــــــ

220000

مخيعر إستثميرية

57310

ــــــ

ـــــــــ

ــــــــ

57310

 مخصص الضرائب المتنازع عليها : تم ت يين مخصص ضرا ا متني ل عليهي رقيمة220مليين جنيه تمقيرلة اتخالفيل اتتب تنرأ نتيجة اتفحصاتضريرب تمقيرلة اتمعيتريل اتياردد من مصلحة اتضرا ا ياتتب تم اتععن عليهي يال اتل أميم اتلجين اتداخلية
اتمختلفة تضرا ا اتدخل ياتدمغة ي سا اتعمل .
 مخصص مخاطر إستثمارية :ايمل اترر ة ريتمسيهمة رنسرة  %20فب راس ميل رر ة ا س ندرية تأل ريليك فيرر رمي يعيدل 57.310
مليين جنيه منذ عيم  2005يحتب ديسمرر  2013تم تحقق اترةر ة أررةيح ي اةد رةدأل إجةراءال اتتصةفية فةب
ضيء ارارال اتصيدرد ريتجمعيةة اتعيمةة غيةر اتعيديةة تلرةر ة ياتتةب عقةدل رتةيريخ  2014/8/31ي اتجمعيةة
اتعيمة اتعيدية اتتب عقدل رتيريخ  2014/9/23يتم تعيين مصفب تلرر ة يتسلم عمله رتيريخ اتجمعية اتعيمةة
اتعيدية  .تم تمديد فترد اتتصفية تمدد عيم رني ًء علب ارار اتجمعية اتعيمة اتعيدية اتتي عقدل فب . 2016/9/21
رني ًء علب مي سةرق رأل اترةر ة تةدعيم مخصةص اتمخةيعر االسةتثميرية ياترةيتغ  52مليةين رمرلةغ 5.310
مليين جنيه تيصرح ايمة اتمخصةص اتم ةين مرلةغ  57.310مليةين جنيةه تحةين أنتهةيء إجةراءال اتتصةفية
اتمرير إتيهي يمي تسفر عنه نتي جهةي يايا مهةي اتختيميةة حتسةيا اتقيمةة اتحقيقيةة ترسةتثمير ي إحتسةيا ايمةة
ا ضمحالل اتفعلية تم تخفيض ا ستثمير رقيمة اتمخصص عن عرض اتقيا م .
 - 19التزامات ضريبية مؤجلة
 رلغل ا تت اميل عييلة األجل فب  2017/3/31مي ايمته  12.523مليين جنيه تتمثل فب اآلتب14.371
()1.848
ـــــــــــــــ
12.523

مليين جنيه رصيد أتت امـــيل ضريريـــة مؤجلــــة تم ت يينهي خالل اتسنيال اتسيرقة
مليين جنيه رد ا تت اميل اتضريرية اتمؤجلة تخص اتفترد ينيير – ميرس2017
مليون جنيه

اإلجمالى
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اإللتزامات المتداولة
 -20شركات ذات عالقة
رلغ رصيد جير اترر يل ذال اتعالاة اتدا ن فب2017/3/31مرلغ  582990ات
معيمالتهي يآلتب-:
ديسمبر2016
4274
445792
104076
8167
ــــــ
5
562314

مارس2017
أت جنيه
ـــــــ
 448311أت جنيه
 128400أت جنيه
أت جنيه
6008
أت جنيه
266
أت جنيه
5
 582990ألف جنيه

جنيه يتفصيلهي يعريعةة

اترر ة اتمصرية اتقيرضة تلرتري يمييييل ( معيينة فنية )
اترر ة اتمصرية تلغي ال اتعريعية ( تيريد خيم اتتغذية )
رر ة اترتري يمييييل اتمصرية ( تيريد مييه ي هرريء )
رر ة رتريجل ( عريق اتنهضة )
رر ة استيرن س
أخر ( مصر تلتأمين  -صنيديق اتتأمين )

 -21الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
رلغ رصيد اتدا نين ياألرصدد اتدا نة األخر فب 2017/3/31ميايمته  317522أت
ديسمبر2016

مارس2017

25929
4252
1872
71372
12053
25237
6033
180
ــــــ
235
615

 64383أت
أت
5320
أت
576
 133665أت
 82237أت
 22263أت
أت
8025
أت
180
أت
20
أت
238
أت
615

147778

317522

جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

اتعمالء جير دا ن
تأمينيل محتج د من اتغير
اتهي ة اتقيمية تلتيمينيل ا جتميعية
مصلحة اتضرا ا ( ضرا ا رخال
مصريفـــيل مستحقــــة
مريتغ مستحقـة تلعيمليــــن
نظـــيم عـــالج األســــــر
معيش ت ميلــــــــــــــــب
مدينيا ريع مخلفيل
تأمين إدخـــــــــــير
أخــــــــــــــــــــــــــر

ألف جنيه

اإلجمالــى
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 - 1/21جارى مصلحة الضرائب
رلغ اترصيد اتدا ن مصلحة اتضرا ا فب  2017/3/31مرلغ  133665أت

جنيه يتفصيلهي يآلتب-:

 - 1/2/21ضرائب عامـــة
918

أت

جنيه

ضرا ا اتخصــم اتمستقععة من اتمقييتين ياتميردين

2775

أت

جنيه

ضرا ــــــــا ســــــــــــا عمل

()1734

أت

جنيه

دمغــــة إستــــهالك غــي ينرـــــر

1959

ألف جنيه

اإلجمالي

 - 2/2/21ضريبة القيمة المضافة
131706

أت

جنيه

ضــريرة ايمة مضيفة عن إاراري رهري فرراير يميرس2017
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قائمة الدخـــــل:
 - 22اإليــــرادات:
 - 1المبيعات :بلغ صافي المبيعات خالل عام  2017مبلغ  1127.702مليون جنيه تتمثل في اآلتي:
البيـــــــــان

الكمية (طن)

القيمة (مليون جنيه)

10121

169.222

 اإلثيلين البولي إيثلين:محلي

26608

567.658

تصدير

16476

332.498

24

0.187

6942

42.416

-

-

3704

15.721

-

-

-

1127.702

مخلفات إنتاج
 بوتاجاز غير معالج البيوتين نافتا غير معالجة االيثاناإلجمالي
2

– الدخل من االستثمار  :بلغ الدخل من االستثمار مبلغ  2.224مليون جنيه تتمثل في:
 -مقابل حق االنتفاع ارض شركة اثيدكو

3

2.224

مليون جنيه

– إيرادات تشغيل أخرى :بلغت إيرادات التشغيل األخرى مبلغ  0.363مليون جنيه تتمثل في:
0.363

 -إيرادات مخلفات إنتاج

مليون جنيه

4

– إيرادات متنوعة :بلغت إيرادات المتنوعة مبلغ  0.942مليون جنيه تتمثل في:
مليون جنيه
0.942
 -إيرادات متنوعة

5

مليون جنيه

– فوائد دائنة( :فوائد ودائع ،عوائد اذون خزانة ،وثائق استثمار) 20.659
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- 23المصروفات:
 – 1تكلفة المبيعات
 تكاليف اإلنتاج :بلغت تكاليف اإلنتاج خالل الفترة مبلغ  875.645مليون جنيه تتمثل في:
مليون جنيه
78.437
 أجورمليون جنيه
746.244
 مواد ومهماتمليون جنيه
34.149
 مصروفات أخري*مليون جنيه
16.815
 إهالكمليون جنيه
12.810
وبإضافة مخزون اإلنتاج التام أول الفترة
مليون جنيه
()41.551
وخصم مخزون اإلنتاج التام آخر الفترة
مليون جنيه
846.904
بذلك تصبح تكلفة المبيعات خالل الفترة
 - 2مصروفات البيع والتوزيع :بلغت مصرروفات البيرع والتوزيرع خرالل الفتررة مبلرغ 5.354
مليون جنيه تتمثل في:
مليون جنيه
2.799
 أجورمليون جنيه
0.062
 مواد ومهماتمليون جنيه
2.493
 مصروفات أخري* - 3المصررروفات اإلداريررة والعموميررة :بلغررت المصررروفات اإلداريررة والعموميررة شرراملة برردل
حضور جلسات خالل الفترة مبلغ  19.234مليون جنيه تتمثل في اآلتي:
مليون جنيه
10.571
 أجورمليون جنيه
0.210
 مواد ومهماتمليون جنيه
7.289
 مصروفات أخري*مليون جنيه
1.153
 إهالكمليون جنيه
0.011
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة
* المصروفات األخري عبارة عن مصاريف صيانة وعقود خدمات وإيجار وسائل نقرل ودعايرة وإعر ن وع قرات
عامة وتكاليف تدريب وتليفونات وبريد موزعة على مراكز التكلفة.

 - 4مصروفات أخري :بلغت المصروفات األخري مبلغ  1.977مليون جنيه.
مليون جنيه
0.075
 تبرعاتمليون جنيه
1.902
 مصروفات تمويلية ( فوائد ) - 5فروق تقيم عملة :بلغت فروق العملة مبلغ 2.116
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 – 24إفصاحات اخرى
 -1/24مزايا العاملين
 – 1تقوم الشركة بسداد حصتها عن التأمينات اإلجتماعية للعاملين على سسىاإ زلمامى للهي ىة
القومية للتأمينات اإلجتماعية طبقا ً لقانون التأمينات اإلجتماعية رقىم  79لسىنة  1975وتعديالتى
 ،ويتم اإلعتراف بهذه اإلشتراكات طبقا ً ألساإ اإلستحقاق كتلفىة دوريىة لىالن سىنة اإلسىتحقاق
وتدرج ضمن تكلفة العامالة بقا مة الدلن .
 - 2يتم تحمين قا مة الدلن بمساهمة الشركة ف سنظمة المعاش الدورية ومكافىأ نهايىة اللدمىة
للعىىاملين طبقىا ً للىىوا م المنظمىىة والمعتمىىد مىىن مجلىىإ اإلدار وهى سنظمىة منفصىىلة يىىتم عىىر
تكلفتها ضمن تكلفة العمالة بقا مة الدلن .
 – 2/24المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
يتم زثبات المعامالت المتبادلة مع الشركات ذات العالقة الت تقوم بها الشركة ف سياق معامالتها العادية
وبنفإ سسإ التعامن مع الغير ووفقا للشروط الت يضعها مجلإ اإلدار .

وفيمايل قيمة وطبيعة التعامالت الت تمت لالن الفتر -:
الطرف ذو العالقة

قيمة التعامل( مليون جنيه)

طبيعة التعامل

الهي ة المصرية العامة للبترون

185

شراء منتجات ايثلين ونافتا

المصرية القابضة للبتروكيماويات

5

عقد معاونة فنية وتوميع منتجات

الشركة المصرية للغامات الطبيعية(جاسكو)

620

توريد لامات التغذية

المصرية إلنتاج اإليثلين ومشتقات (زيثدكو)

7

مقابل حق انتفاع وتوريد منتجات

البتروكيماويات المصرية

24

توريد كهرباء

شركة مصر للتأمين

1

تأمين عل سصون الشركة

 لم تقم الشركة بإبرام سي تعاقدات جديد مع الشركات ذات العالقة لالن العام وه عقود ممتد منذ زنشاءالشركة وتجدد وفق شروط التعاقد .

 – 3/24نصيب السهم فى األرباح
 يىىتم احتسىىاح ربحيىىة السىىهم بقسىىمة صىىاف سربىىاك الشىىركة على عىىدد األسىىهم العاديىىة القا مىىة فى تىىاري زعىىدادالميمانية وذلك بعد لصم قيمة الضرا ح و نصيح العاملين ف األرباك ومكافأ مجلإ اإلدار استرشادا ً بما تم
زقراره ف آلر جمعية .
مارس2017
ألف جنيه
214133
22746
191387
525000
0.36

البيان
صاف الربم ( بعد لصم االرباك الرسسمالية )
يلصم (حصة العاملين ومكافأ سعضاء مجلإ اإلدار )
صاف الربم بعد حصة العاملين ومكافأ مجلإ اإلدار
عدد األسهم ( باأللف )
 نصيح السهم ف سرباك الفتر (جني /سهم)34

مارس2016
ألف جنيه
216867
23019
193848
525000
0.37
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 - 4/24القـــــروض
الشركة لم تحصن عل سى قرو

لالن الفتر كما سن ال توجد سى زلتمامات سو رهونات عل سصون الشركة.

 – 5/24تسهيالت إئتمانية
قامت الشركة بإبرام عقود تسهيالت ز تمانية ( سحح عل المكشوف ) بحد سقص  300مليىون جنيى للسىداد
المستحقات الجارية عند الحاجة لذلك ويشىترط سىداد مسىحوبات كىن شىهر بحىد سقصى  3سشىهر زعتبىارا ً مىن
نهاية تاري شهر السحح .

 - 6/24الموقف الضريبى
 الضريبة على أرباح شركات األموال -:
الشركة لاضعة ألحكام قانون ضمانات وحوافم اإلستثمار رقم  8لسىنة  1997وقىد بىدس لضىوعها للضىرا ح
من  2011/1/1كما سن الشركة تتبع نظام الدفعات المقدمة وفقا للقانون  91لسنة  . 2005علما بأن الشركة
كانت معفا من الضىرا ح على شىركات األشىلاع اإلعتباريىة حتى عىام 2010وفقىا ً لمىواد قىانون  8لسىنة
 1997ضمانات وحوافم اإلستثمار.
 تم فحع األعوام من  1998حت  2004واالعترا عليها وقد تم زحالتها زل لجنة الطعن وقامت الشركةبمناقشة اللجنة وتقديم المذكرات وقد صدر قرار لجنة الطعن ف غير صالم الشىركة ومىن ثىم قامىت الشىركة
بسداد الربط الضريب وقدره  8.806مليون جني وتم رفع دعوى قضا ية ف هذا الشأن .
 تم فحع األعىوام مىن  2005حتى عىام  2012وجىارى مناقشىة اللالفىات مىع مصىلحة الضىرا ح واللجىانلألعوام من  2005حت . 2012
 جارى فحع السنوات  2014- 2013مع مصلحة الضرا ح تقدم الشركة اإلقرارات الضريبية ف المواعيد القانونية . ضريبة المبيعات - :
جارى فحع مستندات الشركة من قبن مصلحة الضرا ح العامة عل المبيعات عن عام 2013حت .2015
 ضريبة كسب العمل -:
 تىىم الفحىىع النهىىا والتسىىوية والسىىداد بالكامىىن حتىى  2010كمىىا بىىدست سعمىىان فحىىع األعىىوام 2011حت  2013ولم ترد نماذج من مصلحة الضرا ح .
 الشركة منتظمة ف السداد شهريا حت سبرين  2017وتىم تسىليم التسىويات فى المواعيىد المحىدد حتى عىام2016وما مالت تحت الفحع .
 ضريبة الدمغة -:
تىىم اإلنتهىىاء مىىن فحىىع ضىىرا ح الدمغىىة عىىن االزعىىوام مىىن  2006حتى  2010وتىىم اإلعتىىرا على نتىىا
الفحع وجارى تسويتها ومناقشة اللجان الداللية لمصلحة الضرا ح  .وجارى الفحع حت عام .2014
 الضريبة العقارية -:
تم سداد كامن الضريبة العقارية عل الشركة حت عام .2016
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 - 6/24التسويق والبيع
 تقىىوم السياسىىة التسىىويقية للشىىركة على سسىىاإ تلبيىىة احتياجىىات السىىوق المحلى مىىن مىىاد البىىول زيثلىىين
باإلضافة زل توفير ما تحتاج زلي شركة البتروكيماويات المصرية من غىام اإليثلىين
وتصدير الفا
وبيع بع المنتجات الثانوية.
 قامت الشركة ببيىع  % 62مىن زنتاجهىا بالسىوق المحلى وكىذلك تسىع الشىركة للتواجىد فى األسىواق
العالمية حيث تم تصدير حوال  % 38من زنتاج الشركة زل األسواق العالمية وذلك لتدبير مىا تحتىاج
زلي الشركة من العمالت األجنبية.

 -7/24شهادات الجــودة
تحىىرع الشىىركة عل ى متابعىىة وتطبيىىق سحىىدث الىىنظم ف ى التحىىون زل ى بي ىىة نظيفىىة وآمنىىة وتحقيىىق سعل ى
معدالت األمان والسالمة وقد حصلت الشركة عل الشهادات اآلتية-:
 شهاد الجود العالمية (سيمو  )2000/9001لجميع سنشطة الشركة . شهادت (  )ISO 14001 ، OHSAS 18001للسالمة والصحة المهنية وحماية البي ة. جميع منتجات الشركة حاصلة عل شهاد . Food Approval Certificate شهاد عدم زكتساح المواد الغذا ية ألى طعم سو را حة نتيجة مالمسة المنت( . ) Non Organolyptic Compound
 شهاد التميم ف التصدير عن عام .2006 شهاد اإلعتماد الدول للمعامن . 17025 حصلت شركة سيدبك على شهادة  ISO 50001فى مجال إدارة نظم الطاقة -حصلت الشركة على خطاب التوافق مع نظام  ISO 26000فى مجال المسئولية المجتمعية .

 - 8/24المسئولية البيئية واالجتماعية للشركة
المسئولية البيئية بالشركة
حافظت الشركة عل شعار بي ىة نظيفىة وآمنىة منىذ نشىأتها وذلىك بىالتحكم المسىتمرفر المظاهرالبي يىة بغىر
الحفاظ علر الموارد الطبيعية ومنع سو تقلين الملاطر البي ية وذلك بالعمن بما يتماشر مع القوانين والتشىريعات
والتعليمات التالية-:
 .1قانون البي ة المصري رقم  4لسنة 1994وقانون البي ة رقم  9لعام .2009
 .2قانون الصرف الصناعر رقم  48لسنة . 1982
 .3قرار ومير البترون رقم  673لسنة 1999بشأن قا مة المواد والنفايات اللطر دالن قطاع البترون.
 .4نظام ادار السالمة والصحة المهنية وحماية البي ة بالشركة .
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المسئولية اإلجتماعية
زيمانا ً من الشركة بدورها اإلجتماعر فر تنمية البي ة المحيطة وسهمية الدور اإلنسانر الذي يجح عل الشركة
القي ام ب فقد قامت الشركة بالتبرع والمساهمة فر تنمية البي ة المحيطة فر العديد من المجاالت ولاصة
المستشفيات العامة والمدارإ الحكومية .

أحداث الحقة
 صىىدر قىىرار الجمعيىىة العامىىة العاديىىة للشىىركة والت ى عقىىدت بتىىاري  2017/4/5بتوميىىع  1.60جني ى  /سىىهموبإجمال  840مليون جني .
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