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  كة العز الدخيلة للصلب ي عام  –تأسست شر
 
كة مساهمة مرصية( ف  ألحكام القانون رقم 1982اإلسكندرية )شر

ً
؛ وفقا

المستبدل  1997لسنة  8، والمستبدل بالقانون رقم 1989 لسنة 230الُمعدل بقانون االستثمار رقم  1974لسنة  43

كة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وتم التسجيل بالسجل 2017لسنة  72بالقانون رقم  ، وذلك بأسم شر

 . 1982يوليو  17بتاري    خ  104918التجارى تحت رقم 

  بورصة األوراق المالية بتاري    خ 
 
كة ف  . 13/11/1991تم قيد أسهم الشر

  

  .ي السجل التجارى
 
 خمسون عاًما تبدأ من تاري    خ تسجيلها ف

  
  .إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته 

  .إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لصناعة الحديد والصلب 

 خامات ومنتجات الحد 
 
اء وبيع وتسويق واإلتجار ف يد والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة شر

 لصناعة الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع. 

  القيام بكافة الخدمات واإلستشارات المتعلقة بالنواىح التكنولوجية والفنية واإلدارية والمالية الخاصة بصناعة

 الحديد والصلب. 

 ة أو المرتبطة بما سبق. القيام بكافة األنشطة المكملة أو المتمم 

 شبيهة أو 
ً
كات التر تزاول أعماال ك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشر كة أن تكون لها مصلحة أو تشتر  ألعمالها مكملةكما يجوز للشر

كات السالفة أو   الهيئات والشر
 
 الخارج، كما يجوز لها أن تندمج ف

 
 مرص أو ف

 
ي  ها أو تلحقها أو التر قد تعاونها عىل تحقيق غرضها ف تشتر

 . بها وذلك بموافقة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

  

  اإلسكندرية.  –الدخيلة  –طريق اسكندرية مطروح الشي    ع 

  

  السيد المهندس/ فاروق زىك إبراهيم 

  

 إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية(. )  الجهاز المركزى للمحاسبات 

  مؤسسةKPMG   .)كاه )األستاذ/ حاتم عبد المنعم منترص  حازم حسن وشر

  ايجيبت  مؤسسة مورMoore Egypt )ين مراد نور الدين  )األستاذ/ شر
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كة إنتاج حديد التسليح من األطوال منذ عام ب  ي بثم  ،1987ذ عام نواللفائف" األسالك" م 1986دأت الشر
 
كة ف دأت الشر

 . 2000إنتاج مسطحات الصلب منذ عام 

 

كة ت   1أطوال حديد التسليح واللفائف، و  –مليون طن صلب  2مليون طن صلب، )منها  3بلغ الطاقة اإلنتاجية للشر

 مسطحات(.  –مليون طن صلب 

 

كة من الوحدات اإلنتاجية التالية: ت   تكون الشر

 3 ال الم . مصانع لإلختر  ي  باشر إلنتاج الحديد اإلسفنج 

  أطوال )حديد التسليح واللفائف(، ويتكون من:  -مصنع إنتاج الصلب 

o 4  أفران صهرElectric Arc Furnace 

o 3  وحدات فرن بوتقةLadle Furnace  

o 3  وحدات صب مستمر إلنتاج مربعات الصلبBillet . 

o 3 طوال( بمقاسات مختلفة، وخط درفلة إلنتاج خطوط درفلة، منها خطي   درفلة إلنتاج حديد التسليح )أ

 األسالك )اللفائف(. 

  مسطحات، ويتكون من:  -مصنع إنتاج الصلب 

o  .فرن صهر 

o  .وحدة فرن بوتقة 

o  وحدة صب مستمر إلنتاج البالطاتSlabs . 

o  خط درفلة إلنتاج الصلب المسطحHot Rolled Coils (HRC) . 

o  وحدة معالجة كيميائيةPickling . 

o ل سطح المنتج وحدة استعداSkin Pass . 

o  وحدة خدمة المسطحاتSteel Service Center . 
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 رأس المال المرخص به 

  ي  1.5حدد رأس المال المرخص به بمبلغ
 
جنيه  100مليون سهم قيمة السهم االسمية  15مليار جنيه مرصي متمثل ف

 لقرار الجمعية العامة غت  العاد
ً
 لقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار 1999أكتوبر  10ية بتاري    خ مرصي طبقا

ً
، وطبقا

اير  8بتاري    خ  2000لسنة  352رقم  ي السجل التجاري بتاري    خ  2000فت 
 
اير  9وتم التأشت  ف  . 2000فت 

  ي
 
كة المرخص به ليصب 2019سبتمت   22وافقت الجمعية العامة بجلستيها المنعقدتي   ف ح عىل زيادة رأس مال الشر

 مليار جنيه مرصي )أربعة مليار جنيه مرصي(.  4مبلغ 

  كة العز الدخيلة للصلب  ،2020إبريل  7بتاري    خ  لعام  –وافق مجلس إدارة شر
 
 إجتماعه الثان

 
 2020اإلسكندرية ف

كة وذلك عىل النحو التاىل 6باإلجماع عىل تعديل المادة ) كة المرخ" ( من النظام االساىس للشر ص حدد رأس مال الشر

كة المصدر بمبلغ  4به بمبلغ  جنيه )مليار  1 951 203 700مليار جنيه )أربعة مليار جنيه مرصى( وحدد رأس مال الشر

 عىل عدد 
ً
سهم  19 512 037وتسعمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وثالثة ألف وسبعمائة جنيه مرصى( موزعا

جنيه مرصى )مائة جنيه  100سهم ( قيمة كل سهم  )تسعة عشر مليون وخمسمائة واثت  عشر ألف وسبعة وثالثون

 سمية. أ مرصى( وجميعها أسهم عادية

  من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة عىل إصدار 
ً
تم الحصول عىل موافقة كال

كة خال 7،  6أسهم زيادة رأس المال وتعديل المادتي    ة الالحقة لتاري    خ القوائم المالية من النظام األساىس للشر ل الفتر

 السجل التجارى وتم إستكمال اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة إلجراء التع
 
بزيادة رأس المال ديالت والتأشت  ف

 . 2020مايو  17المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع بتاري    خ  

 

 رأس المال المصدر والمدفوع

  بلغ رأس المال المصدر  
 
ي  عدد  1 336 441 300مبلغ  2019ديسمت   31والمدفوع ف

 
 13 364 413جنيه متمثل ف

 مرصي. جنيه  100سهم القيمة االسمية للسهم 

  ي
 
 : 31/12/2019وفيما يىلي بيان هيكل المساهمي   ونسبة المساهمي   ف
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ي 
 
كة ونسبة المساهمة ف  31/12/2019قائمة مساهمي الشر

 % عدد األسهم المساهم

كة  % 54,59 7,295,158 حديد ع    ز شر

 % 10,76 1,438,229 بن ك االستثم   ار القومي 

 % 6,38   852,348 صندوق التأمي   االجتماعي للعاملي   بالقطاع الحكومي 

 % 3,25 434,297 صندوق التأمي   للعاملي   بقطاع األعمال العام والخاص

 % 5,91 789,565 البنك األهىلي المرصي

ولالهيئ  ة ال  % 4,79 640,180 مرصية العامة للبتر

 % 4,26 568,875 ش ركة مص  ر للتأمي  ن

كة مرص لتأمينات الحياة  % 3,68 491,305 شر

وعات الصناعي ة والتعديني ة  % 2,05 274,360 الهيئة العامة لتنفيذ المشر

 %4,33 580,096 آخ   رون

 % 100 13,364,413 اإلجمال                            ي

  ي
 
ي ضوء موافقة الجمعية العامة بجلستيها المنعقدتي   ف

 
 من  2019سبتمت   22ف

ً
واإلجراءات المتخذة  وموافقة كال

 فقد تم دعوة قدام المساهمي   لإلكتتاب  ،الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
ً
وفقا

ي حددها 
كة بتاري    خ ؛ حيث 1981لسنة  159كات رقم قانون الشر لإلجراءات التر  2020إبريل  17وافق مجلس إدارة الشر

كة المصدر من  جنيه مرصى  1 951 203 700جنيه مرصى إىل  1 336 441 300باإلجماع عىل زيادة رأس مال الشر

ة بالقيمة سهم عىل أن تصدر أسهم الزياد 6 147 624جنيه مرصى وذلك بإصدار عدد  614 762 400بزيادة  قدرها 

 لدراسة المستشار الماىل المستقل والبالغ قدرها 
ً
جنيه للسهم  100جنيه مرصى بواقع  1 176.85العادلة للسهم وفقا

 للسهم عالوة اصدار  1 076.85جنيه مرصي( مضافا إليها  614 762 400قيمة أسمية )بقيمة اسمية اجمالية قدرها 

جنيه مرصى( وبدون مصاريف إصدار ، سددت قيمة الزيادة  6 620 068 904)بقيمة اسمية إجمالية للعالوة قدرها  

كة العز الدخيلة للصلب  كة )شر اإلسكندرية( عىل أسهم  –بالكامل باستخدام األرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ الشر

كتر العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة عىل أساس القيمة  شر
 
 الزيادة ف

 
العادلة لتلك  المكتتبي   ف

ي 
 
كة ف والموافق عليه من قطاع متابعة األداء اإلقتصادى بالهيئة  2019ديسمت   20 األسهم والظاهرة بالمركز الماىل للشر

 . 2020يناير  28بتاري    خ  1151/2020العامة لالستثمار بموجب تقرير الفحص الماىل الصادر من القطاع تحت رقم 

  كة العز الدخيلة للصلب وافق مجلس إدا 2020إبريل  7بتاري    خ  لعام  –رة شر
 
 إجتماعه الثان

 
 2020اإلسكندرية ف

كة من أسهم عددها ، لتصبح "يت( من النظام االساىس7يل المادة )باإلجماع عىل تعد  19 512 037كون رأس مال الشر

 
 
 رأس المال سهم )تسعة عشر مليون وخمسمائة واثت  عشر ألف وسبعة وثالثون سهم ( أسم، وقد تم اإلكتتاب ف

 -عىل النحو التاىل: 
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 عدد  الجنسية اسم المساهم

 األسهم

 القيمة األسمية 

 بالجنيه

كة حديد عز  1 250 000 000 12 500 000 مرصية شر

 158 998 300  1 589 983 مرصي بنك االستثمار القوم

 112 756 200 1 127 562 مرصي البنك األهىل المرصى

 85 234 800  852 348 مرصي لعاملي   بالقطاع الحكوم صندوق التأمي   اإلجتماع ل

ول  64 018 000  640 180 مرصية الهيئة المرصية العامة للبتر

كة مرص للتأمي     56 887 500 568 875 مرصية شر

كة مرص لتأمينات الحياة  49 130 500 491 305 مرصية شر

 43 456 800 434 568 مرصي بنك مرص 

 43 429 700 434 297 مرصي ي   بقطاع األعمال العام والخاصصندوق التأمي   للعامل

وعات الصناعية والتعدينية   27 436 000 274 360 مرصية الهيئة العامة لتنفيذ المشر

 59 855 900  598 559 مرصي جهات أخرى وافراد

 1 951 203 700 19 512 037  اإلجماىل 
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 عضو تنفيذى. ويتضمن التشكيل الحاىلي لمجلس اإلدارة:  2عضو غت  تنفيذى وعدد  13كة من يتكون مجلس إدارة الشر 

 

كة حديد عز -  السيد المهندس/ فاروق زىك إبراهيم      رئيس مجلس اإلدارة  عن شر
ً
 ممثال

 

تيب األبجدى  للتر
ً
 السادة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 جهة التمثيل الصفة االسم

ف عبد المنعم كة األهىل كابيتال القابض ة غت  تنفيذي أحمد محمود أ/ أشر  شر

 بنك اإلستثمار القومي  غت  تنفيذي أ/ السيد محم د إم ام دي اب

وعات الصناعية والتعدينية غت  تنفيذي إمام محمد السعيد حس نم/   الجهاز التنفيذى للمشر

كة حدي د ع ز غت  تنفيذي أ/ بول فيليب شكيبان   شر

كة حدي د ع ز غت  تنفيذي د إسكن درم/ جميل ف ؤا  شر

كة حديد ع ز تنفيذي أ/ ساهر ابراهيم الف ار كة قطاعاتل المدير العام -شر  األعمال بالشر

 غت  تنفيذي خالد محمد عثمان عبد الرحيم / أ 
ول   الهيئة المرصية العامة للبتر

 )بموجب تفويض من الهيئة عن كل اجتماع ع حده(

ك ة مرص للتأمي ن غت  تنفيذي حم ادأ / عادل فتوح حبيب   شر

كة حدي د ع ز غت  تنفيذي م/ فايز عىل زين العابدين صالح  شر

ي غانم  الهيئة القومية للتأمي   االجتماعي  غت  تنفيذي أ/ محسن الطنطاوي القصت 

كة حدي د ع ز غت  تنفيذي أ/ محمد باه ر عبد الحميد مح رز   شر

كة حديد ع ز تنفيذي أ/ محمد رائد محمود  الببالوى  العضو المنتدب -شر

كة حدي د ع ز غت  تنفيذي أ/ ممدوح فخر الدين حسي   الروب ى  شر

 بنك اإلستثمار القومي  غت  تنفيذي أ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ريح ان 
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 : ام بقواعد الحوكمة، فقد قامت بما يىلي كة بأهمية االلتر  ا من الشر
ً
 إيمان

ام بقواعد ا  كة باالفصاح عن كافة اللتر  القيد والشطب واإلفصاح التر تتطلبها البورصة المرصية؛ حيث قامت الشر

اكات أو رسوم دورية  كة بسداد أية اشتر مت الشر األحداث الجوهرية ونشر القوائم المالية وأية متطلبات أخرى. كذلك التر 

 المواعيد المقررة. 
 
 أو غرامات تفرضها إدارة البورصة ف

كة عىل أسهمها. ضع قواعد و    صارمة لتعامالت العاملي   بالشر

 لجنة المراجعة: 

ة. ت   تكون لجنة المراجعة من عضو غت  تنفيذى من أعضاء المجلس وعضوين من ذوى الخت 

: ت   عقد لجنة المراجعة إجتماعاتها بصورة دورية، وقامت لجنة المراجعة بمسئولياتها واختصاصاتها عىل النحو التاىلي

 ام بتطبيقها كة ومدى اإللتر   . فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشر

  .ات الناتجة عن تطبيق معايت  محاسبية جديدة   دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغت 

  فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية

 . تابعة تنفيذ توصياتهاوم

 إعداد ومراجعة ما يىل 
 
 : فحص اإلجراءات المتبعة ف

o  .القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة  

o الموازنات التقديرية، ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية. 

o وع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها عىل مجلس اإلد  إلرسالها اىل مراقت  الحسابات. مشر
ً
 ارة تمهيدا

  األمور المتعلقة بإستقالتهم أو إقالتهم وبما ال يخالف 
 
اح تعيي   مراقت  الحسابات، وتحديد أتعابهم، والنظر ف اقتر

 .احكام القانون

 كة بخالف مراجعة القوا  شأن األذن بتكليف مراقت  الحسابات بأداء خدمات لصالح الشر
 
 إبداء الرأى ف

 
ئم المالية وف

 شأن األتعاب المقدرة وبما ال يخل بمقتضيات إستقاللهم. 

  دراسة تقارير مراقت  الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من مالحظات وتحفظات ومتابعة ما تم

كة.   وجهات النظر بينهم وبي   إدارة الشر
 
 شأنها والعمل عىل حل الخالفات ف

 
 ف

 اء المتخصصي   غت  المرتبطي   عن طبيعة العمليات والصفقات التر  التأكد من رفع تقرير لمجلس اإلدارة من أحد الخت 

كة أو المساهمي   فيها.  ارها بمصالح الشر   تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة وعن مدى إخاللها أو إض 

 كة لتوصيات مراقب الحسابات وهيئة الرقابة ا   لمالية. التحقق من استجابة إدارة الشر

  .ي الحسابات وإعتماد أتعابهم عن أية أعمال إضافية  إستيفاء متطلبات السادة مراقت 
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كة هو تحقيق النمو والتكامل. م  ي للشر اتيج  ي مطلع الثمانينات، كان التوجه االستر
 
كة، ف  نذ تأسيس الشر

ي كاع  اتيج  كة أن هذا التوجه االستر ي عىل القيمة المضافة، وعىل العائد ىل المدى الطويل، أثبتت الشر ن له مردود إيجان 

ي الحفاظ عىل حصتها 
 
كة بفضل نموها المستمر وتكاملها الصناعي ف ؛ حيث تمكنت الشر عىل رأس مال المساهمي  

 السوقية المحلية، وتأسيس قواعدها التصديرية. 

كات شقيقة وتابت   عدة شر
 
كة باالستثمار ف  عىل ذلك، فقد قامت الشر

ً
 للقوائم المالية، فقد بلغت قيمة أسيسا

ً
عة. ووفقا

 
 
كة ف  جنيه مرصي. مليار  10,8مبلغ  2018سبتمت   30إستثمارات الشر

 

ي 
 
كات التابعة والشقيقة ف ي الشر

 
كة ف  31/12/2019االستثمارات الرئيسية للشر

 االستثمارات
 قيمة االستثمارات 

 جنيه( مليون)

 نسبة

 المساهمة 

كة العز لصناعة الصلب   %100 8704,3 المسطح )ش.م.م(شر

كة مص  %100 2083,8 ز للدرفلة )ش.م.م(عنع الاشر

استيل" )ش.م.م( كة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتر  %90 45,0 شر
 

 

 

 

 

 

 

 محمد ابراهيم زعفان   مدير عالقات المستثمرين:  

  (02) 33441320 التليفون:  
 
ون  www.ezzsteel.com : الموقع اإللكتر

 :  (02) 33453371 الفاكس:  
 
ون يد اإللكتر  mzaafan@Ezzsteel.com.eg الت 

كة بالقاهرة:  ي  21فرع الشر ة. ال –المهندسي    – 24الدور  –برج النهضة  –شارع أحمد عران   جت  
 

http://www.ezzsteel.com/
mailto:mzaafan@Ezzsteel.com.eg
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كة خالل  لغت خسائر ب   االشر
 
ة المالية المنتهية ف ا بلغ مجمل الرب  ح مينبمليون جنيه،  2231 مبلغ 31/12/2019 لفتر

  ليون جنيه. م 274

 نوضح فيما يىلي ملخصو  
ً
كة نل ا ة ختائج أعمال الشر  االل الفتر

 
عىل  ،2018عام ب قارنةم 31/12/2019  لمالية المنتهية ف

 : النحو التاىلي

 أوالً: اإلنتاج

ي ج 
 
كة خالل السنة المالية المنتهية ف ات نتائج أعمال الشر :  31/12/2019اءت أهم مؤشر  عىل النحو التاىلي

 

 

 )باأللف طن(

 
   

 اً: كمية المبيعات ثاني

 وتشمل:  ،2018عن  عام  %10وبمعدل نمو  ،2019عام  ألف طن 3625لغ إجماىلي كمية المبيعات حواىلي ب 

 2.841  ي السوق المحىلي بنسبة زيادة
 
 . 2018عن عام  %11ألف طن كمية المبيعات ف

 784  ي بنسبة زيادة ي السوق الخارىح 
 
 . 2018عن عام  %9ألف طن كمية المبيعات ف

2,429

2,047

1,779

1,098

2,658

2,071
2,033

1,080

الحديد المختزل مربعات الصلب األطوال مسطحات الصلب

2019 2018
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ي ك

 
 2018عام بمقارنة  31/12/2019مية المبيعات خالل السنة المالية المنتهية ف

 نسبة التغت   31/12/2018 31/12/2019 البيان

    المبيعات المحلية 

 % 13 2.020 2.277 األطوال 

 % 4  537 560 مسطحات الصلب

 %  33- 6 4 مربعات الصلب

 % 11 2,563 2,841 اإلجماىلي 

    الصادرات

 % 6 228 242 ألطوالا

 % 11 488 542 مسطحات الصلب

 % 9 716 784 اإلجماىلي 

 % 10 3.279 3.625 إجماىلي كمية المبيعات

كة تابعة( خالل  600تشمل كمية قدرها *  كة العز للصلب المسطح )شر اه )أطوال( من شر المالية  السنةألف طن مبيعات بضاعة مشتر

 
 
 . 2018ألف طن خالل عام  407 مقابل كمية 31/12/2019المنتهية ف

 
 

 : قيمة المبيعاتثالثاً 

ي قيمة مبيعات بلغت ح 
 
كة صاف ي  35ققت الشر

 
بانخفاض قدره  31/12/2019مليار جنيه خالل السنة المالية المنتهية ف

 ، وتشمل: 2018عن عام  3%

 27.8  ي المبيعات المحلية بنسبة انخفاض
 
 . 2018عن عام  %2مليار جنيه صاف

 426 ي مبيعات التصدير بنسبة انخفاض مليون د
 
 . 2018عن عام  %4والر صاف

 

 

3625

3279

(باأللف طن)إجمالي كمية المبيعات 

2019 2018

78.4%

21.6%

ي النصيب النسبي للمبيعات ف

السوق المحلي والتصدير

السوق المحلي التصدير
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ي 
 
 2018عام بمقارنة  31/12/2019قيمة المبيعات خالل السنة المالية المنتهية ف

 نسبة التغت   31/12/2018 31/12/2019 البيان

    المبيعات المحلية )بالمليون جنيه(

 % 2 21.772 22.237 األطوال

 % 13- 6.200 5.375 مسطحات الصلب

 % 48- 50 26 مربعات الصلب

 % 27- 183 134 مبيعات عرضية

 المبيعات المحلية
 
 % 2- 28.205 27.772 صاف

    الصادرات )بالمليون دوالر(

 % 7- 136 126 األطوال

 % 2- 307 300 مسطحات الصلب

 الصادرات
 
 % 4- 443 426 صاف

 قيمة المبيعات )بالمليون جنيه(
 
 % 3- 36.099 34.955 صاف

  5877* تتضمن مبلغ 
 
كة تابعة( خالل السنة المالية المنتهية ف كة العز للصلب المسطح )شر اه )أطوال( من شر مليون جنيه قيمة مبيعات بضاعة مشتر

ي عام  4408مقابل مبلغ  31/12/2019
 
 .  2018مليون جنيه ف

 

 تكلفة المبيعات: رابعاً 
 

ي  
 
ي  ظل ارتفاع أسعار المواد الخام و ف

 
، فقد ارتفعت 31/12/2019تكلفة التشغيل والكهرباء خالل  السنة المالية المنتهية ف

: 2018مقارنة بعام  %2.5تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة   ؛ وهو األمر الذي يرجع بصفة أساسية إىل ما يىلي

  13ارتفع متوسط سعر مكورات الحديد بنسبة% . 

  جنيه/ ك.و.س(.  1.07قرش/ ك.و.س إىل  83)من  %29ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة 

 

 الشركة المستقلةملخص نتائج : خامساً 

 أ 
 
 ، النتائج المالية التالية: 31/12/2019ظهرت القوائم المالية المستقلة المدققة عن السنة المالية المنتهية ف

  ي  8.5لكية مبلغ قدره مليار جنيه، كما بلغ رصيد إجماىلي حقوق الم 32.5بلغت جملة األصول مبلغ قدره
 
مليار جنيه ف

31/12/2019 . 

  2018مليار جنيه عام  5.5مقابل  2019مليون جنيه عام  274بلغ مجمل الرب  ح مبلغ قدره . 

  مليار  4.5مقابل أرباح بمبلغ قدره  2019مليار جنيه عام  1.2بلغت الخسائر الناتجة من أنشطة التشغيل مبلغ قدره

 . 2018جنيه عام 



   
 

  
 
 
     

Page 13 of 14 
 

 اإلسكنـدرية )ش.م.م( –ز الدخيلة للصلب ـشـركة الع

AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY- ALEXANDRIA (S.A.E ) 

 ائب مبلغ قدره بلغت الخسائ مليار جنيه عام  3.3مقابل أرباح بمبلغ قدره  2019مليار جنيه عام  2.5ر قبل الرص 

2018 . 

  ائب مبلغ قدره  الخسائر بعد الرص 
 
مليار جنيه عام  2.5مقابل أرباح بمبلغ قدره  2019مليار جنيه عام  2.2بلغ صاف

2018 . 
 

كة المستقلة عن السنة المالية الم ي نتائج أعمال الشر
 
 2018مقارنة يعام  31/12/2019نتهية ف

 القيمة بالمليون جنيه

 

 

 

 نسبة التغت   31/12/2018 31/12/2019 البيان

ي المبيعات
 
 % 3- 36.099 34.955 صاف

 % 13 (30.620) (34.681) ( تكلفة المبيعات-)

 % 90- 5.479 274 مجمل الرب  ح

  % 15 % 1.6 نسبة مجمل الرب  ح

 % 210 (226) (476) ( المرصوفات البيعية-)

 % 5- (593) (564) ( المرصوفات العمومية واالدارية -)

 % 28 (1.534) (1,964) ( المرصوفات التمويلية-)

 % 588 (133) (480) )+( إيرادات / )مرصوفات( أخرى 

كات تابعة  % 3 30 32 إيرادات إستثمارات ف  شر

 % 76- 298 71 )+( إيرادات تمويلية 

 % 625 (53) 572 عار الرصف)+( فروق أس

ائب  % 177- 3.268 (2.535) إجماىل  األرباح قبل الرص 

ائب   % 9 %  7.2- نسبة إجماىل األرباح قبل الرص 

يبة إيرادات توزي    ع االرباح-)   - (2) (  ض 

يبة الدخلية-)   (675) - (  الرص 

يبة المؤجلة   (90) 306 )+( الرص 

ائب  ي األرباح بعد الرص 
 
 % 190- 2.503 (2.231) صاف

ائب % 7 % 6.3- نسبة صاف  األرباح بع  د الرص    
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كة بأن المسئولية اإلجتماعية إ   من الشر
ً
ي تقييم  Corporate Social Responsibilityيمانا

 
هي أحد المعايت  الهامة ف

ك ة القيام بهذا الدور والتعظيم المستمر والمتصاعد التأثت  اإلجتماع والقيمة المضافة اإلجتماعية لها، فقد تبنت الشر

 لواجباتها ومسئولياتها تجاه المجتمع. 

 ألحكام المادة )و  
ً
( من النظام األساىس 28، والمادة )1981لسنة  159( من القانون رقم 101عىل ضوء ذلك، وإعماال

كة، باجتماعها بتاري    خ  كة، فقد اعتمدت الجمعية العامة العادية للشر خيص لمجلس اإلدارة  20/4/2019للشر بالتر

عات خالل عام  ي حدود  2019بتقديم تت 
 
عات  100ف عرض موقف التت 

ُ
(، عىل أن ي

ً
 مرصيا

ً
مليون جنيه )مائة مليون جنيها

 عىل مجلس اإلدارة ) كل ثالثة أشهر(، 
ً
 دوريا

ي و  
 
عات عن السنة المالية المنتهية ف  : 31/12/2019فيما يىلي موقف التت 

جنيه المرصيالقيمة بال  

 

 عىل ذلك، فإن األمر معروض عىل ت 
ً
كة اأسيسا عديل قرار الجمعية العامة العادية تلموافقة عىل للجمعية العامة للشر

عات المرخص بها لمجلس اإلدارة خالل  20/4/2019السابق الصادر بتاري    خ  إىل مبلغ قدره  2019عام بزيادة قيمة التت 

عات المنرصفة خالل عام  183 (، واعتماد التت 
ً
 مرصيا

ً
، والبالغ 2019مليون جنيه )مائة وثالثة وثمانون مليون جنيها

 وخمسمائة وسبعة وسبعون  182,769,577قيمتها 
ً
 وسبعمائة وتسعة وستون ألفا

ً
جنيه )مائة واثنان وثمانون مليونا

 .)
ً
 مرصيا

ً
 جنيها

 و  
ً
ي دعم  ترسيخا

 
كة ف  خدمة الوطن والمجتمع المحيط بها، وكذلك مساهمة الشر

 
كة ف للدور المجتمىع والوطت  للشر

ها من  ية التر تقدم خدمات اجتماعية للفقراء واأليتام والمرأة المعيلة وغت  العديد من الجمعيات والمؤسسات الخت 

خيص لعية العامة لالجم عىلالفئات المجتمعية األوىل بالرعاية، فإن األمر معروض  مجلس اإلدارة لموافقة عىل التر

عات بمبلغ  ( خالل عام  50بتقديم تت 
ً
 مرصيا

ً
لألغراض اإلجتماعية ومساندة  2020مليون جنيه )خمسون مليون جنيها

 عىل مجلس اإلدارة ) كل ثالثة أشهر(. 
ً
عات دوريا  المجتمع المحىل، عىل أن يعرض موقف التت 

 

 بيان
 القيمة 

 بالجنيه المرصي

 155,610,000  جهات حكومية  

 ية ومساعدات اجتماعية   21,860,265 جمعيات ومؤسسات خير

  5,000,000 مستشفيات عامة  

 180,000  جهات تعليمية وبحثية وطبية  

  عات عينية بكمية حواىلي   119,312 جهات حكوميةطن حديد تسليح إىل  10.0تير

ي إج
 
ة المالية المنتهية ف عات عن الفتر 31/12/2019ماىلي التت   182,769,577 


