
 

 

  

  السويس لألسمنتالسويس لألسمنت  لمجموعةلمجموعةتقرير مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارة 

  20132013  سبتمبرسبتمبر  3030الفترة المنتهية في الفترة المنتهية في   عن نتائجعن نتائج

  

ة في    عنيتشرف مجلس إدارة الشرآة بتقديم تقريره  بتمبر  30نتائج الفترة المنتهي ادة    2013 س للس

جموعة من  السادة المساهمين على ما حققته الم ليهنئهذه المناسبة الشرآة والمجلس ينتهز  مساهمي

بالد       الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق هذانتائج خالل  ا ال بالرغم من األحداث التى تمر به

  -: التاليمن العرض  نبينها أن نستطيعو خالل هذا العام 

  

            ::  33201201  سبتمبرسبتمبر  --الفترة من يناير الفترة من يناير خالل خالل األسمنت األسمنت   مبيعاتمبيعات

  

  ))طن طن   باأللفباأللفالكمية الكمية ( (                                                                                                                                                                             

  البيانالبيان
  األجمالىاألجمالى  مبيعات أسمنت التصديرمبيعات أسمنت التصدير  مبيعات األسمنت المحلىمبيعات األسمنت المحلى

20120133  20122012  20120133  20122012  20132013  20122012  

 2,489  2,334 1  - 2,488  2,334  شرآة السويس لألسمنت
 2,057  1,418 15  - 2,042  1,418  شرآة أسمنت طره

 2,057  1,855 226  64 1,831  1,791  )رمادى ( ة أسمنت حلوان شرآ
 6,603  5,607 242  64 6,361  5,543  أجمالى مبيعات األسمنت الرمادى

 239  187 151  101 88  86  )أبيض ( شرآة أسمنت حلوان 
                                            

    ::إنتاج المجموعة وتطوره إنتاج المجموعة وتطوره   
ام    التسعة أشهر  خالل  مليون طن    34,8 ميةآ مصر في الرمادياألسمنت  إنتاج إجماليلغ ب  من ع

ام    مليون طن خالل   39,7مقابل   2013 رة من ع الي ويوضح الجدول     2012 نفس الفت تطور   الت

ا    2013 سبتمبر 30 فيالفترة المنتهية   مجموعة السويس لألسمنت خاللبج األسمنت إنتا ًا بم مقارن

  . 2012عام نفس الفترة من  في تحقق

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

            ::  33201201عام عام   ننالفترة من يناير حتى سبتمبر مالفترة من يناير حتى سبتمبر مخالل خالل   والكلينكروالكلينكر  األسمنتاألسمنت  تاجتاجأنأن

  ))طن طن   باأللفباأللفالكمية الكمية ( (                                                                                                                                                                               

  البيانالبيان
  أنتاج آلينكرأنتاج آلينكر  أنتاج أسمنت رمادىأنتاج أسمنت رمادى

20120133  20120122  20120133  20120122  

  2,147  1,860  2,464  2,380  سمنتسمنتشرآة السويس لألشرآة السويس لأل

  1,761  847  1,975  1,399  شرآة أسمنت طرهشرآة أسمنت طره

  2,149  1,794  2,008  1,850  ))رمادى رمادى ( ( شرآة أسمنت حلوان شرآة أسمنت حلوان 

  6,057  4,501  6,447  5,629  أجمالى أنتاج المجموعة من  األسمنت الرمادىأجمالى أنتاج المجموعة من  األسمنت الرمادى

  189  176  239  194  ))أبيض أبيض ( ( شرآة أسمنت حلوان شرآة أسمنت حلوان 

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  

  

  

  

 



 

 

  

  33201201//9900//3030  فيفيالسويس لألسمنت السويس لألسمنت   لمجموعةلمجموعة  الياليالمالمالمرآز المرآز 

    33201201من عام من عام   الفترة من يناير حتى سبتمبرالفترة من يناير حتى سبتمبرعن عن ونتائج األعمال ونتائج األعمال 

  

  ::  33201201//9900//3030  فيفي  الماليالماليالمرآز المرآز : : أوال أوال 
ة  ةبلغت القيم ز  اإلجمالي ود المرآ اليلصافى بن ي الم بتمبر 30 ف ه  9557 – 2013 س ون جني ملي

ل  مصري ه   9683مقاب ون جني ى  مصريملي مبر 31ف دول   2012 ديس ين الج اليويب ور  الت تط

  . 2012 مقارنة بعام 2013األول من عام  النصفخالل للشرآة  الماليالمرآز 

  ))  مصريمصريمليون جنيه مليون جنيه   ((

  20120122//1212//3131  20120133//0099//3030  البيـــــــــانالبيـــــــــان

 9683 9557   الماليالمرآز  أصولصافى 
 3954 3928  صافي االصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 909 909  أس المالر
 7083 7160  اجمالي حقوق الملكية 

  673  616  حقوق االقلية
 775,4 776,4  اجمالي المخصصات

  

  ::  33201201  سبتمبرسبتمبر  3030عن الفترة المنتهية فىعن الفترة المنتهية فى  الشرآةالشرآة  أعمالأعمالنتائج نتائج   ملخصملخص: : ثانيا ثانيا 
اير   عن أظهرت نتائج أعمال النشاط الجاري  بتمبر  -الفترة من ين ام  س ح     2013 ع غ  تحقيق مجمل رب بل

 . 2012من عام  الفترةمقارنة بنفس مليون جنيه مصري  650مقابل  مصريمليون جنيه  660

  ))مليون جنيه مصرى مليون جنيه مصرى   ((

  20122012  20120133  البيـــــــــانالبيـــــــــان

 3409 3548  ) إيرادات النشاط(المبيعات 

 650 660  مجمل الربح

 592 542  أرباح التشغيل

 398 426  بعد حقوق االقلية –صافى الربح 



 

 

  ::االحتياطيات االحتياطيات : : ا ا لثلثثاثا
ة   الي قيم غ إجم اتبل ي االحيتاطي بتمبر 30 ف ه  2666.2  – 2013 س ون جني ة  مصريملي موزع

  -: آالتالي

  قانوني احتياطيمليون جنيه مصري            454,6 •

 مليون جنيه مصري إحتياطى خاص         2199,8 •

                   رأسماليمليون جنيه مصري إحتياطى               11,8 •

  

  ::المخصصات المخصصات : :   رابعارابعا
    عن عبارة مصريمليـون جنيـه  776,4 – 2013 سبتمبر 30 فيبلغ إجمالي أرصدة المخصصات 

   مليون جنيه  مليون جنيه

  . مخصص مطالبات ضريبية  186,7  

  . مخصص تأهيل مواقع  49,4  

  . مخصص منازعات قضائية  52,0  

  . مخصص صندوق دعم التدريب  138,7  

  .خصص تعويضات معاش مبكرم  2,3  

  . اسمنت طره –مطالبات شرآة جاز مصر  مخصص  51  

  .مخصص مطالبات آخري   2,0  

  اإلجمالي    482,1

  -: مخصصات مخصومة من األصول المقابلة لها مباشرة : يضاف     

  مخصص انخفاض المخزون  205,8  

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  88,5  

  اإلجمالي    294,3

  المخصصات يأجمال    776,4

      

  

             

  


