
 
 

عن نشاط الشركة اإلدارة مجلس تقرير  

   4102خالل الربع االول من عام 

 عن نتائج االعمال المجمعة والمستقلة

 ) المجمعة( اهم المؤشرات
 (جنيه مليون)  

 

 نسبة التغير 4102 مارس 4102  مارس

 %(5) 510،5 482،5           المبيعات
 
 

   

 %(50) 061 224  مجمل الربح
 
 

   

 %282 000 (51) *(EBITDA) واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح
   

 414 (01) / ) الخسارة (صافى الربح
 

(011) % 

 70. (12.)  **سهم( /نصيب السهم فى االرباح)جنية
 

 

    

 0,41 0,20 الملكية حقوق \ الدين صافى نسبة
 

 

 

EBITDA *  االهالك واالستهالك+المصروفات االدارية والعمومية  –المصروفات البيعية والتسويقية  –تكلفة المبيعات  –= المبيعات 
 عدد االسهم فى نهاية الفترة÷ *نصيب السهم فى االرباح = صافى  الربح بعد خصم الضرائب وحقوق االقلية *
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التقرير محتوى  

 رقم الصفحة 
 
 

 2       عن الشــركة نبذة : أوال
 

 2        رأس المال : ثانيا
 

     5       تشكيل مجلس اإلدارة : ثالثا
 

  6                  4102 الربع االول فىالمجمع نشاط الشركة  : رابعا
 

 01                    4102 فى الربع االول المستقل نشاط الشركة  : خامسا
 

 02              االداء القطاعى : سادسا
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 اوال: نبذة عن الشركة

 059 رقم القانون ألحكام وفقا 4/2/0992 في )مصرية مساهمة شركة) عز حديد شركة أسستت  

 .سنويا   تسليح حديد طن مليون فعلية وبطاقة السادات مدينة ومقرها 0910 لسنة    

 يرتبط وما أنواعه بكافة والصلب الحديد وتوزيع وتجارة صناعة هو التابعة وشركاتها الشركة رضغ 
 .وخدمات منتجات من به

 التجاري السجل في تسجيلها تاريخ من عاما وعشرون خمسة الشركة دةم. 

 4111/9110 الجودة شهادات على الشركة حصلتISO السالمة ثم 02110/4112 البيئة ثم 
 جودة شهادة على حصلت كما IMS المتكامل اإلدارة نظام ثم 01110/4110 المهنية والصحة
 .واإليطالية واألسبانية واأللمانية البريطانية (Homologation) للمواصفات ومطابقته المنتج

 التابعة الشركات

 طن مليون 4.1 فعلية وبطاقة% 52.59 مساهمة بنسبة اإلسكندرية – للصلب الدخيلة العز شركة 
 . سنويا مسطح صلب طن ومليون تسليح حديد

 فعلية وبطاقة% 67.12 مباشرة وغير مباشرة مساهمة بنسبة المسطح الصلب لصناعة العز شركة 
 .بالتبادلمليون طن حديد تسليح  0.4صلب مسطح و طن مليون 0.7

 تسليح حديد طن ألف 511 فعلية وبطاقة% 91.90 مساهمة بنسبة للدرفلة العز مصانع شركة 
 بالعين" اإلنشاء تحت" مختزل حديد طن مليون 0.9و رمضان من العاشر مدينة ومقرها سنويا
 .السخنة

 تحت التصفية( %91 مساهمة بنسبة الجزائر - للصلب العز شركة(. 
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 : راس المال نياثا

 رأس المال الُمرخص به

  مليار جنيه مصري. 1مبلغ  4102 مارس 70بلغ رأس مال الشركة المرخص به في 

 رأس المال المصدر

   ه مصغغري جنيغغالغغف   4،006،745  مبلغغغ 4102 مغغارس 70بلغغغ رأس المغغال المصغغدر والمغغدفو  فغغي
 .االسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية، القيمة  سهم  527 465 140موز  على 

 

 المجمعة ( ) االحتياطيات

 (لف  جنيه)القيمة بال                                                                                               

 4102 ديسمبر 4102 مارس بيان

 425 929 929 425 احتياطي قانوني          
 7 074 901           7 074 901           عالوة إصدار* 

 عالوة اإلصدار الناتجة عن إصدار الشركة السهم زيادة رأس المال مقابل االستحواذ على أسهم شركة العز* 
 سهم.ألاالصدار االول  االسكندرية وكذا تحويل سندات –الدخيلة للصلب  

مجموعة عز 
 وشركاتها التابعة

65% 

 تداول حر
35% 

 4102مارس 20هيكل مساهمي حديد عز فى 
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 اإلدارة مجلس تشكيل:  ثالثا

 الجهة الصـــفة االســـــم

 "رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / بول فيليب شكيبان -0
 والعضو المنتدب"

 "مجموعة عز الصناعية ممثال عن" 

 "مجموعة عز الصناعية عن "          "  عضو منتدب مشارك"          حسن احمد نوحاألستاذ /  -4
 

 "مجموعة عز الصناعية "عضوا"                   عن "                 األستاذ / جمغال عمر حافظ نجيب -7
 

 "مجموعة عز الصناعية عن "                  "   ا"عضو                 المهندس / فايز على زين العابدين صالح  -2

 "عضوا"                   عن نفسه                محمود الببالوىاألستاذ / محمد رائد  -5
 

 من " ذوي الخبرة "    "عضوا"                                  األستاذ / ممدوح فخر الدين الروبى -6

 من " ذوي الخبرة "      "عضوا"                                األستاذ/ محمغد عبد الحليم البرى -0
 
 

 :التعديالت التى طرأت على تشكيل مجلس االدارة 

للصناعة واالستثمار " مجموعة عز الصناعية  القابضة العزمجموعة  شركة ممثال عن عضوا   نوح أحمد حسن/  االستاذ السيد تعيين
 .4102 مارس 5  من اعتبارا   وذلك الجليل عبد سمير الدين كريم/  المهندس للسيد خلفا   "
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   4102الربع االول  فىالمجمع  الشركة نشاط:  رابعا

 من كل   أعمال نتائج تتضمن والتى عز، حديد لشركة المجمعة المالية القوائم نتائج اهم الالحق القسم يعرض
 لصناعة العز وشركة اإلسكندرية، -للصلب الدخيلة العز شركة ، للدرفلة العز مصانع /عز حديد شركة

 .المسطح الصلب

 واالنتاج المبيعات

 المبيعات: أوالا 

 جنيه مليار 5،6 بغ مقارنة   جنيه مليار 5.7 نحو 4102 الربع االولفى  المجمعة المبيعات قيمة صافى بلغت
  %.5 نحو بلغ انخفاض محققة ،4107عام  عن نفس الفترة خالل

 المبيعات
 (جنيه مليون)

 العز/عز حديد
 المجمعة النتائج المسطح للصلب العز الدخيلة العز للدرفلة

 011،2 259 440،4 292،0 *التسليح حديد
 101،0  101،0  *المسطح الصلب
 19 7 16  *أخرى

 410،5 264 770،7 292،0 اإلجمالى

 * القيم بعد استبعاد المعامالت المتبادلة

 المحققة المبيعات إجمالى من% 09 نحو جنيه، مليار 2,011 بلغت والتى التسليح، حديد مبيعات تمثل
 مليار 0,101 محققة المبيعات من% 09 المسطح الصلب مبيعات تمثل بينما ، 4102الربع االول  فى

 الصلب صادراتو بالنسبة ل التسليح؛ حديد مبيعات إجمالى من% 2 التصدير مبيعات وتمثل هذا-جنيه
 المسطح الصلب مبيعات إجمالى من% 25 فهي تمثل المسطح
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 المبيعات
 (جنيه مليون)

 % التصدير أسواق % المحلى السوق

 %2 051 %96 171،2 التسليح حديد
 %25 256 %55 564 المسطح الصلب

 طن الف 949 لتبلغ ، 4102الربع االول  فى %1 بنحو التسليح حديد مبيعات كمية انخفضت 
  .السابق العامنفس الفترة من  فى طن مليون 0 بغ مقارنة  

 4102 الربع االولفى  طن الف 474 لتبلغ  %07 بنحو المسطح الصلب مبيعات كمية انخفضت. 

 0,405 بغ مقارنة   ،4102الربع االول فى  طن مليون 0,061 المبيعات كمية بلغت إجمالية صفةوب  
 /عز حديد من كل   مساهمة وتمثل . %9قدره  بانخفاض السابق العامنفس الفترة من  فى طن مليون
 قيمة إجمالى من %9، % 67 ،%41 المسطح للصلب والعز الدخيلة، العز للدرفلة، العز مصانع
 .التوالى على المحققة المبيعات

 اإلنتاج: ثانياا 

  بغ مقارنة    ، 4102الربع االول  فى طن الف 917% ليبلغ 7 نحوب التسليح حديد  نتاجا انخفض 
 .4107من عام نفس الفترة  فى طن مليون 0,107

 مقارنة   ، 4102الربع االول فى طن  الف 440 ليبلغ%  05 بنحو المسطح الصلب إنتاج انخفض 
 .4107من عام نفس الفترة  فى طنالف  461 بغ
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 المبيعات تكلفة

 فى% 16% من المبيعات مقارنة ب 97لتبلغ  ارتفا  4102فى الربع االول شهدت تكلفة المبيعات 
الربع االول  فى %02عكس هذا االنخفاض فى هامش مجمل الربح مننلي .4107من عام نفس الفترة 
 .4102الربع االول  فى %0الى  لينخفض 4107 من عام 

% نتيجة توقف خط انتاج 007ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات في العز للصلب المسطح لتصل الي 
   .تسليح بدال منهالحديد الصلب المسطح و انتاج 

 

 لكل شركة علي حدة قبل استبعاد المعامالت المتبادلة * القيم

 

 

 

 

 

 

 العز/عز حديد (جنيه مليون)
 *للدرفلة

 للصلب العز * الدخيلة العز
 *المسطح

 المجمعة النتائج

 410،5 646 717،7 665،0 المبيعات
 905،2 019 924،4 591،0 المبيعات تكلفة
 %97 %007 %19 %96 المبيعات/المبيعات تكلفة



 
 

9 
 

 الربح مجمل

 مليون 061 مقارنة  % 50 قدره بانخفاض 4102الربع االول فى  جنيه ونملي 704 الربح مجمل بلغ 
 .4107 الربع االول من عام فى جنيه

 (EBITDA) واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح

 بنحو مقارنة   جنيه، ونملي 710نحو واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح بلغ     
 %.51 قدره بانخفاض 4107 الربع االول من عام فى  جنيه ونملي 000 

 الضرائب

 جنيه مليون 65 المؤجلة الضريبة االصول لغتب. 

 مليون جنيه. 01 بلغت ضريبة الدخل 

 القلية وحقوق الضرائب خصم بعد الربح صافى

 مقارنة   جنيه، مليون ( 09) نحو األقلية وحقوق الضرائب خصم بعد ) الخسارة ( ربحال صافى بلغ 
 . 4107الربع االول  فى جنيه مليون 414 صافى ربح

 الرأسمالية والموارد السيولة

 جنيه، مليار 4،9  الدين صافى بلغ بينما -جنيه مليار 4 المتوافرة السيولة حجم بلغت الفترة بنهاية 
 .مرة 0.20 الملكية حقوق \ الدين صافى نسبة لتصبح

  



 
 

01 
 

 

 4102الربع االول  فىالمستقل  الشركة نشاطخامسا : 

 :التالى النحو على وذلك عز، حديد لشركة المستقلة المالية القوائم نتائج اهم الالحق القسم يعرض

 المبيعات واالنتاج

 المبيعات: أوالا 

 مليار  0,290 مقارنة ب  جنيه مليار 0،672 نحو 4102الربع االول  في المبيعات صافى بلغ
 % 9بزيادة قدرها    4107االول الربع فى  جنية

 المبيعات
 (جنيه مليون)

 4102 مارس
 

  التغير 4102 مارس
)%( 

 %0 0،114 0،055 التسليح حديد
 %05 205 209 أخرى

 %9 0،290 0،672 اإلجمالى

 مليون جنيه 0،055 لتبلغ ، 4102الربع االول فى % 0 بنحو التسليح حديد مبيعات ارتفعت قيمة، 
 . 4107فى الربع االول  مليون  جنيه  0،114 مقارنة  

 

 اإلنتاج: ثانياا 

  451ب  مقارنة   4102الربع االول فى  طن ألف 465 نحو التسليح حديد من اإلنتاج حجم بلغ 
 % 6 ارتفا بنسبة  4107الربع االول الف طن في 
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 المبيعات تكلفة

 من% 96.02 بلغت والتي ، المبيعات إلى المبيعات تكلفة نسبة ارتفا  في 4102الربع االول  شهد 
 .المبيعات

 4102 مارس 4102 مارس (جنيه مليون) 
 0،290 0،672 المبيعات

 0،799 0،500 المبيعات تكلفة
 %97.25 % 96.02 المبيعات/المبيعات تكلفة

 الربح مجمل

 91ب  مقارنة  % 76 قدره نخفاضبا ، 4102الربع االول  فى جنيه مليون 67 الربح مجمل بلغ  
 .4107فى الربع االول  جنيه مليون

 

 (EBITDA) واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح

 الربع االول فى  جنيه مليون 79 نحو واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح بلغ
 .%26بانخفاض قدره   4107فى الربع االول  جنيه مليون 04 بنحو مقارنة   ، 4102

 

 الفترة ربح صافى

 صافي  جنيه مليون 46 ب مقارنة   جنيه، مليون 25 نحو الضرائب خصم بعد الخسارة صافى بلغ
 .%07قدره  بارتفا  4107 عام فى ذاتها الفترة عن الخسارة
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 عز حديد لشركة مستقلال الداء

 من ذاتها بالفترة مقارنة   4102الربع االول فى  األعمال نتائج ألهم مختصر عرض التالى الجدول يوضح
   :السابق العام

 4102 مارس 4102 مارس بيان

 عز حديد لشركة العام الداء
 :المبيعات
 0،290 0،672 (جنيه مليون) المبيعات قيمة
 (طنالف ) المبيعات كمية

 420 450 التسليح حديد -
 واالستهالك واإلهالك و الفوائد الضرائبخصم  قبل الربح 

 (جنيه مليون)
79 04 

 :اإلنتاج
 451 465 (طن ألف) التسليح حديد -
 415 400 (طن ألف) البيليت -
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 سادسا : االداء القطاعى

 4102الربع االول  فى ىحد علي شركة كل أعمال نتائج ألهم مختصر عرض التالى الجدول يوضح
 :السابق العام من ذاتها بالفترة مقارنة  

 4102 مارس 4102 مارس بيـــــان

 اإلسكندرية -للصلب الدخيلة العز لشركة العام الداء
 :المبيعات
 240،7 717،7 (جنيه مليون) المبيعات قيمة
   : المبيعات كمية
 طنالف  541 الف طن 291 التسليح حديد -
 طن الف 460 طن الف 474 المسطح الصلب -

   )%(: المبيعات من كنسبة الصادرات
 %02 %6 التسليح حديد -
 %20 %20 المسطح الصلب -
 واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح

 (جنيه ونملي)
769 009 

 :اإلنتاج
  طنالف  509 طن الف  571  التسليح حديد -
 الف طن 459 الف طن 440  المسطح الصلب -
 طن الف 542 طنالف  572  البيليت -
 للدرفلة العز و عز حديد لشركة العام الداء

 :المبيعات
 526،0 665،0 (جنيه مليون) المبيعات قيمة
    المبيعات كمية
 طنالف  729 طنالف  777 التسليح حديد -
   المسطح الصلب -

 %1 %7 )%( المبيعات من كنسبة الصادرات
 واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح

 (جنيه مليون)
24 01 
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 4102 مارس 4102 مارس بيـــــان

 :اإلنتاج
 طن الف 750 طن الف 724  التسليح حديد -
 طن الف 415 طن الف 400  البيليت -
 المسطح للصلب العز لشركة العام الداء

 :المبيعات
 620 646 (جنيه مليون) المبيعات قيمة
    المبيعات كمية
 الف طن  021  طن الف 014 التسليح حديد -
   المسطح الصلب -

   )%( المبيعات من كنسبة الصادرات
 %1 %1 التسليح حديد -
 %1 %1 المسطح الصلب -
 واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل الربح

 (جنيه مليون) واالستهالك
(20) (06) 

 :اإلنتاج
 طن الف 024 طن الف 004  التسليح حديد -
 - -  المسطح الصلب -
 طن الف 071 طن الف 009  البيليت -
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 الرؤيه المستقبلية

 زيادة قدراتها التنافسية من خالل الحفاظ علي جودة المنتج وتخفيض التكلفة.تعمل الشركة علي  .0

مكانية المنافسة في مجال األعمال. .4  االستمرار في مشروعات النمو لتدعيم أركان الشركة وا 

 دعم وتنمية البيئة والمجتمع. .7

 

 و هللا الموفق،،،     

 


