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كة  نبذة عن الشر
 

كة: ت    اري    خ تأسيس الشر

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

ً
 43رقم ؛ وفقا

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

تم وقد   . 1982يوليو  17بتاري    خ  104918وتم التسجيل بالسجل التجارى تحت رقم  . 2017لسنة  72بالقانون رقم 

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

 

كة: م   دة الشر

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

 

كة: غ   رض الشر

  .إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته 

  .إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لصناعة الحديد والصلب 

  خامات 
 
اء وبيع وتسويق واإلتجار ف ومنتجات الحديد والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لصناعة شر

 الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع. 

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

 والصلب. 

  ي كافة
 
ي مجاالت اقامة وتملك وإدارة واستغالل القيام باالستثمار ف

 
المجاالت الصناعية وأعمال االستثمارات االقتصادية ف

وعات الصناعية.   المصانع والمنشآت والمشر

  .القيام بكافة األنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما سبق 

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

ي  ها أو تلحقها ب كات السالفة أو تشتر  الهيئات والشر
 
 الخارج، كما يجوز لها أن تندمج ف

 
 مرص أو ف

 
ها وذلك التر قد تعاونها عىل تحقيق غرضها ف

 . بموافقة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

 

كة: م   قر الشر

 اإلسكندرية.  –الدخيلة  –اسكندرية مطروح الشي    ع  طريق 

 

كة: ر    ئيس مجلس إدارة الشر

 السيد المهندس/ فاروق زىك إبراهيم 

  

كة: ا   لسادة مراقبو حسابات الشر

 إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية(.   الجهاز المركزى للمحاسبات( 

  مؤسسةKPMG   /كاه )األستاذ  (. يز حلمي عبد الرحمناحمد عبد العز حازم حسن وشر

  ايجيبت  مؤسسة مورMoore Egypt )ين مراد نور الدين  . )األستاذ/ شر
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 الوحدات االنتاجية 

كة إنتاج حديد التسليح من األطوال منذ عام ب  ي إنتاج 1987واللفائف" األسالك" منذ عام  1986دأت الشر
 
كة ف ، ثم بدأت الشر

 . 2000مسطحات الصلب منذ عام 

 

كة بلغ الطاقة ات  مليون طن  1. 1و  ،نتجات أطوال الصلبممليون طن  2.1مليون طن صلب، )منها  2. 3إلنتاجية للشر

 (. مسطحات الصلب

 

كة من الوحدات اإلنتاجية التالية: ت   تكون الشر

 3  . ي ال المباشر إلنتاج الحديد اإلسفنج   مصانع لإلختر 

  أطوال )حديد التسليح واللفائف(،  -مصنع إنتاج الصلب

 ن: ويتكون م

 4  ي  أفران صهر
 Electric Arc Furnace قوس كهربائ 

 3  وحدات فرن بوتقةLadle Furnace  

 3  وحدات صب مستمر إلنتاج مربعات الصلبBillet . 

 3  خطوط درفلة، منها خطي   درفلة إلنتاج حديد التسليح )أطوال( بمقاسات مختلفة، وخط درفلة إلنتاج األسالك

 )اللفائف(. 

 

  مسطحات، ويتكون من:  -مصنع إنتاج الصلب 

  ي  فرن صهر
 . Electric Arc Furnaceقوس كهربائ 

 وحدة فرن بوتقة Ladle Furnace . 

  وحدة صب مستمر إلنتاج البالطاتSlabs . 

  خط درفلة إلنتاج الصلب المسطحHot Rolled Coils (HRC) . 

  وحدة معالجة كيميائيةPickling . 

  وحدة استعدال سطح المنتجSkin Pass . 

  خدمة المسطحات وحدةSteel Service Center . 
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 رأس المال وهيكل المساهمي   
 

 لقرار الجمعية العامة غت  العادية بتاري    خ م 4دد رأس المال المرخص به بمبلغ ح 
ً
 . 2019 بتمت  س 22ليار جنيه مرصي طبقا

 ب 
 
ي  1 951 203 700مبلغ  2020ديسمت   31لغ رأس المال المصدر والمدفوع ف

 
سهم  19 512 037عدد  جنيه متمثل ف

 جنيه مرصي.  100القيمة االسمية للسهم 

 إجتماعه الثائ  لعام شر لاوافق مجلس إدارة  ،2020إبريل  7تاري    خ ب 
 
( من النظام 6باإلجماع عىل تعديل المادة ) 2020كة ف

كة وذلك عىل النحو التاىل  كة المرخص به بمبلغ " االساىس للشر أربعة مليار جنيه مرصى( مليار جنيه ) 4حدد رأس مال الشر

كة المصدر بمبلغ  جنيه )مليار وتسعمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وثالثة ألف  1 951 203 700وحدد رأس مال الشر

 عىل عدد 
ً
سهم )تسعة عشر مليون وخمسمائة واثت  عشر ألف وسبعة وثالثون  19 512 037وسبعمائة جنيه مرصى( موزعا

 سمية. أ يه مرصى )مائة جنيه مرصى( وجميعها أسهم عاديةجن 100سهم ( قيمة كل سهم 

 من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة عىل إصدار أسهم زيادة ت 
ً
م الحصول عىل موافقة كال

ة الالحقة لتاري    خ ا 7،  6رأس المال وتعديل المادتي    كة خالل الفتر لقوائم المالية وتم إستكمال من النظام األساىس للشر

 السجل التجارى اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة إلجراء التع
 
بزيادة رأس المال المرخص به ورأس المال ديالت والتأشت  ف

 . 2020مايو  17المصدر والمدفوع بتاري    خ  

 
ي 
 
كة ونسبة المساهمة ف  31/12/2020قائمة مساهمي الشر

 نسبة %ال عدد االسهم المساهم

كة حديد ع    ز  %64,06 12,500,000 شر

 %8,15 1,589,983 بن ك االستثم   ار القومي 

 %5,78 1,127,562 البنك االهىل المرصى 

 %4,37 852.348 صندوق التأمي   االجتماعي بالقطاع الحكوم  ى 

ول   %3,28 640,180 الهيئة المرصية العامة للبتر

كة مرص للتأمي     %2,43 474,437 شر

 %2,23 434,568 بنك مرص 

 %2,23 434,297 صندوق التأمي   للعاملي   بقطاع االعمال العام والخاص 

وعات الصناعية والتعدينية   %1,41 274,360 الهيئة العامة لتنفيذ المشر

كة مرص لتأمينات الحياة   %1,26 245,652 شر

 %4,81 938,650 خرون آ

 % 100 19,512,037 جماىلاإل 
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 كيل مجلس اإلدارةتش

كة من   عضو تنفيذى. ويتضمن التشكيل الحاىلي لمجلس اإلدارة:  2عضو غت  تنفيذى وعدد  13يتكون مجلس إدارة الشر

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

تيب ال   للبر
ً
 بجدىالسادة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 جهة التمثيل الصفة االسم

كة حدي د ع ز غت  تنفيذي م/ احمد نبيل احمد محمد   شر

ف عبد المنعم أحمد محمود  المرصياألهىل  البنك غت  تنفيذي أ/ أشر

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

كة حدي د ع ز ذيغت  تنفي م/ جميل ف ؤاد إسكن در  شر

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

 )بموجب تفويض من الهيئة عن كل اجتماع عىل حده(

كة حديد ع ز غت  تنفيذي أ/ ساهر ابراهيم الف ار  شر

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

 من )
ً
ر ممثل يتم حضو  2020لعام  أغسطس 12ري    خ تااعتبارا

ي عن كل   (جتماع عىلي حدهإبموجب تفويض كتائ 

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

 بنك اإلستثمار القومي  غت  تنفيذي أ/ محمد احمد سيد احمد

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

كة حدي د ع ز  تنفيذي أ/ محمد باه ر عبد الحميد مح رز  ف عىلي قطاعات – شر كة المشر  األعمال بالشر

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 

 

ي طرأت عىلي مجلستعديالت ال
 : 2020خالل عام  اإلدارة التر

   
ً
ف عبد المنعم أحمد عضوا بمجلس االدارة ممثال كة األهىلي  عن البنك األهىل المرصى تعيي   السيد األستاذ/ أشر  من شر

ً
بدال

 . 1/9/2020اعتبارا من  كابيتال القابضة

 أحمد نبيل مح / تعيي   السيد المهندس 
ً
 عن  مد عضوا بمجلس االدارة ممثال

ً
كة حديد عز خلفا للسيد األستاذ/ بول فيليب  شر

 . 12/10/2020شكيبان اعتبارا من  

   
ً
  تعيي   السيد األستاذ/ محمد أحمد سيد احمد عضوا بمجلس االدارة ممثال

ً
للسيد األستاذ/  عن بنك اإلستثمار القوم خلفا

 . 30/11/2020تبارا من محمد دياب اعالسيد إمام 

 تعيي   السيد المهندس/ محمد محمد أنور  
ً
وعات الصناعية  أحمد عضوا بمجلس االدارة ممثال عن الجهاز  التنفيذى للمشر

 
ً
 . 10/1/2021للسيد المهندس/ إمام محمد السعيد حسن اعتبارا من  والتعدينية خلفا
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 الحوكمة

ام بقواعد الح كة بأهمية االلتر  ا من الشر
ً
: إيمان  وكمة، فقد قامت بما يىلي

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

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

 المواعيد المقررة.  تفرضها إدارة
 
 البورصة ف

كة عىل أسهمها. و    ضع قواعد صارمة لتعامالت العاملي   بالشر

 لجنة المراجعة: 

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

: عقد لجنة المراجعة إجتماعاتها بصورة دورية، وقامت لجنة المراجعة بمسئولياتها واختصات   صاتها 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 

 رير المراجعة الداخلية ومتابعة فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقا

 . تنفيذ توصياتها

 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  إلرسالها اىل مراقت  الحسابات.  مشر
ً
 قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة تمهيدا

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

 .القانون

 شأن األذن بتكليف مراقت  الحسابات بأداء خدمات لصالح ا 
 
 شأن إبداء الرأى ف

 
كة بخالف مراجعة القوائم المالية وف لشر

 األتعاب المقدرة وبما ال يخل بمقتضيات إستقاللهم. 

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

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

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

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

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

  .ي الحسابات وإعتماد أتعابهم عن أية أعمال إضافية  إستيفاء متطلبات السادة مراقت 

كة مع مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تم اعداد تقرير منفصل عن الحوكمة   من الشر
ً
، وتوافقا

ً
ي هذا الشأن أيضا

 
وف

كة. للعرض عىل الجمعية العامة لل  شر
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كة  استثمارات الشر

كة هو تحقيق النمو والتكامل. م  ي للشر اتيج  ي مطلع الثمانينات، كان التوجه االستر
 
كة، ف  نذ تأسيس الشر

 

ي عىل القيمة المضافة، وعىل العائد عىل ع  ي كان له مردود إيجائ  اتيج  كة أن هذا التوجه االستر ىل المدى الطويل، أثبتت الشر

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

 المحلية، وتأسيس قواعدها التصديرية. 

 

 للقوائم المالية، فقد بلغت قيمة ت 
ً
كات شقيقة وتابعة. ووفقا  عدة شر

 
كة باالستثمار ف  عىل ذلك، فقد قامت الشر

ً
أسيسا

 
 
كة ف  . ، بيانها كالتاىلي جنيه مرصيمليار  10,8غ مبل 2020ديسمت   31 إستثمارات الشر

ي 
 
كات التابعة والشقيقة ف ي الشر

 
كة ف  31/12/2020االستثمارات الرئيسية للشر

 االستثمارات
 قيمة االستثمارات 

 جنيه( مليون)

 نسبة

ي  المساهمة 
 
ف

 رأس المال

كة العز لصناعة الصلب المسطح )ش.م.م(  %100 8704,2 شر

كة مص  %100 2083,9 )ش.م.م( ز للدرفلةانع العشر

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

 

 

 عالقات المستثمرين
 محمد ابراهيم زعفان   مدير عالقات المستثمرين:  

:  (02) 33441320 التليفون:  
 
ون  el.comwww.ezzste الموقع اإللكبر

 :  (02) 33453371 الفاكس:  
 
ون يد اإللكبر  mzaafan@Ezzsteel.com.eg البر

كة بالقاهرة:  ي  21فرع الشر ة.  –المهندسي    – 24الدور  –برج النهضة  –شارع أحمد عرائ   الجت  
 

  

http://www.ezzsteel.com/
mailto:mzaafan@Ezzsteel.com.eg
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 2020تطورات السوق خالل عام 

 ليحأوال: حديد التس

 :  السوق العالمي

ي حجم االستهالك العالمي لحديد التسليح بنسبة  2020هد عام ش 
 
 ف
ً
 طفيفا

ً
، وجاء هذا االرتفاع 2019مقارنة بعام  %1ارتفاعا

ي محققة معدالت نمو إيجابية بلغت 
 
ي استعادة التعاف

 
نتيجة الرتفاع االستهالك  2019عام مقارنة ب %8نتيجة نجاح الصي   ف

وعات البنية التحيتة وتنمية  2020مليون طن عام  433اىل  2019مليون طن عام  403من حديد التسليح من  ي مشر
 
ف

وس كورونا المستجد  ي استطاعت الصي    COVID-19المقاطعات الصينية وذلك عىل الرغم من انتشار جائحة فت 
والتر

وس السيطرة   عىل الموجة األوىل النتشار الفت 
ً
ي مقاطعة ووهان اشيعا

 
ي بها ف

ي التفشر
 
ي ديسمت  واحتوائها، والذي بدأ ف

 
لصينية ف

ي مطلع شهر مارس  2019
 
ي جميع دول العالم وأعلنت عنه منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية ف

 
حتر استمر انتشاره ف

2020 . 

 

وس كورونا المستجد و   ازية والخطط  COVID-19قد تسبب االنتشار الشي    ع لجائحة فت  ي تطبيق العديد من اإلجراءات االحتر
 
ف

االغالق الكامل والحظر الشامل لجميع األنشطة االقتصادية، وبالتاىلي توقف العمل بالعديد من المصانع الوقائية من بينها 

ي نهاية يونيو  Isdemir مثل مصنع
 
ىكي الذي عاد للعمل ف

، كما اعادت  2020التر ي
بعد توقف دام شهرين منذ أبريل الماض 

ي معظم مصانعها، ورغم بدء الموجة الثانية للجائحة إال  األلمانية  Salzgitter االمريكية و  Nucor ارسيلور ميتال و
 
العمل ف

ي تم اتخاذها خالل الموجة األوىل للجائحة. اعملي حرصت عىل استمرار أن معظم المصانع 
 تها اإلنتاجية بعكس اإلجراءات التر

 

ي ظل التخوف من الموج بتبسظل جائحة كورونا بمثابة طارئة صحية عمومية تو  
 
 ف

ً
 دوليا

ً
ي من لت التالية اقلقا

لجائحة والتر

 
ً
ي ذروتها حاليا

 
ازية لجائحة كورونا المتحمل أن نكون ف . إال أن التوقع األقرب أن تقوم الدول بالتعايش مع االجراءات االحتر

ي معظم دول العالم اىلي العمل 
 
ي وعودة األنشطة االقتصادية ف

 
، وهو ما يتماىسر مع 2021خالل عام واستكمال اجراءات التعاف

 %3.5مقارنة بإنكماش بلغ  2021خالل  %5.5توقعات صندوق النقد الدوىلي بنمو الناتج المحىلي اإلجماىلي العالمي بنسبة 

 . 2020خالل عام 

 

ي االستهالك العالمي من حديد التسليح خالل عام  قد جاءو  
 
نسبة من نصيب أمريكا الشمالية ب 2020االنخفاض األكت  ف

  %13ودول آسيا بنسبة انخفاض بلغت  ،%15انخفاض بلغت 
ً
ي سجلت ارتفاعا

حيث استطاعت  ؛%8 باستثناء الصي   التر

ة تخطي  ها من دول العالم ةعادست، واآثار الجائحةالصي   خالل تلك الفتر  قبل غت 
ً
انخفض . كما النشاط االقتصادي تدريجيا

ي دول العالم بمعدل 
ر
ي عام ، وسجلت دو %15استهالك باف

 
ي السابق ف

 بنسبة  2020ل اإلتحاد السوفيتر
ً
 . %6انخفاض ايضا
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 اإلستهالك العالمي لحديد التسليح )بالمليون طن(

 المنطقة
 عام
2019 

 عام
 نسبة التغب   2020

 %15.3- 17.7 20,9 امريكا الشمالية

 %0.0 43,4 43,4 أوروبا

 %7.6 433.1 402.5 الصي   

)  %12.8- 93.1 106,8 اجماىلي آسيا )بدون الصي  

ي السابق
 %6.3- 14,8 15,8 دول اإلتحاد السوفيتر

ي دول العالم
ر
 %14.9- 45.7 53,7 باف

 %0.7 647.8 643.1 اإلستهالك العالمي 

 CRUالمصدر: 

ا م هو و  ؛%16بنسبة  2019رنة بعام ابالمق 2020ما فيما يتعلق باألسعار العالمية، ارتفعت أسعار خام الحديد خالل عام أ 

 أسعار الخردة يُ 
ً
عام وشهد شهر ديسمت   %2بنسبة والبيليت مثل عبء كبت  عىل تكلفة المصانع المتكاملة وارتفعت ايضا

ي أسعار الخامات العالمية حيث وصل سعر خام الحديد اىل  2020
 
( ووصل CFR دوالر للطن )الصي    176االرتفاعات األكت  ف

 . (FOB دوالر للطن )أوكرانيا  605( ووصل سعر البيليت اىل CFR )تركيا دوالر للطن 473سعر الخردة اىل 

 

 أسعار الخامات )دوالر/طن(

 المنطقة
 عام
2019 

 عام
 نسبة التغت   2020

 401 409 2% (FOBأوكرانيا ) البيليت

 255 259 2% (CFR)تركيا  الخردة

 94 109 16% (CFR)الصي   خام الحديد 

 Fastmarketsالمصدر: 

 2020مية لحديد التسليح من الدول الرئيسية المصدرة خالل عام عىل جانب اخر فقد انخفضت أسعار التصدير العالو  

وس كورونا.  %3و  %1بنسب  2019بالمقارنة بعام  ي معدالت الطلب الناجم عن ازمة انتشار فت 
 
اجع الحاد ف  وذلك بسبب التر

 )فوب( أسعار التصدير العالمية لحديد التسليح دوالر/طن

 المنطقة
 عام
2019 

 عام
 نسبة التغت   2020

 %1- 445 451 تركيا

 %1- 440 445 اوكرانيا

 %3- 478 495 الصي   

 Plattsالمصادر: 
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 السوق المحىل: 

وعات الدولة والمستمر بداية من الرب  ع  ،ان قطاع المقاوالت هو المحرك الرئيشي للطلبك  ي مشر
 
وذلك مع ارتفاع النشاط ف

ي ارتفاع  زيادة ت، حيث ساهم2020وحتر نهاية عام  2019األخت  من عام 
 
وعات البنية التحتية واإلسكان االجتماعي ف مشر

ي ال وع العاصمة اإلدارية الجديدة، مدينة  نمقطاع المقاوالت ل نصيب النست  ي عىل رأسها مشر
ي يأئر

استهالك حديد التسليح والتر

، محطات الكهرباء   . العلمي   الجديدة، المحاور والطرق الرئيسية، اإلسكان االجتماعي

 

 بشكل رئيشي راجتن ناحية أخرى،فقد م 
ً
اخل المدن دلسكنية اقف تراخيص البناء و بع الطلب من قبل البناء الخاص متأثرا

ة لمدة   وفمت  نالمستهلك الخاص حتر وظل يلقر بظالله عىل الطلب من  2020أشهر والذي صدر خالل شهر أبريل  6الكبت 

 . 2020عام 

 

ي ب 
 2019مليون طن عام  7,4قارنة بحواىلي مطن مليون  6,8 لغ استهالك السوق المرصي من حديد التسليح العام الماض 

ي صاحبت جائحة كورونا  %8بنسبة انخفاض 
ازية التر باإلضافة  ،، وهو األمر الذي يرجع بصفة أساسية إىل االجراءات االحتر

ي معدالته المنخفضة بينما  السكنية تراخيص البناءإىل وقف 
 
داخل المدن وعواصم المحافظات. وبالتاىلي استمر الطلب ف

ي تسود سوق البناء. ارتفع ال
ي ظل حركة الكساد التر

 
 مخزون لدي حلقات التوزي    ع لعدم القدرة عىل ترصيف اإلنتاج ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 2020
 
ي السوق المحىلي  ف

 
 االستهالك الشهري لحديد التسليح ف
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 انخفاض االستهالك بسبب وقف تراخيص البناء باأللف طن

 المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

 طلب تخزين بسبب ارتفاع األسعار
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: الصلب المسطح
ً
 ثانيا

 :  السوق العالمي

 457حيث وصل االستهالك العالمي اىل  2020خالل عام  %7نسبة بن مسطحات الصلب منخفض اإلستهالك العالمي ا 

( ودول أمريكا الشمالية بنسبة انخفاض مليون ط سيا )باستثناء الصي  
َ
. 2019عن عام  %15ن، وقد قاد ذلك االنخفاض دول ا

ي أوروبا بنسبة 
 
مليون طن نتيجة لغلق الكثت  من المصانع  8.8 بنحو  حيث انخفض االستهالك %11وانخفض االستهالك ف

ي السابق بنسبة  أبوابها متأثرة بجائحه كورونا، وانخفض الطلب بدول االتحاد 
، والصي   بؤرة الجائحة أقل الدول %8السوفيتر

 
ً
را ي عام 135ارتفع االستهالك بها من بل عىل العكس  ترص 

 
 . %7بنسبة  2020مليون طن عام  145اىل  2019 مليون طن ف

 اإلستهالك العالمي للصلب المسطح المدرفل عىل الساخن )بالمليون طن(

 المنطقة
 امع

2019 
 عام
 نسبة التغب   2020

 %15- 57.6 67,8 امريكا الشمالية

 %11- 73,7 82,5 أوروبا

 %7 145,0 135,0 الصي   

( اجماىلي آسيا  %15- 125,0 147,0 )بدون الصي  

ي السابق
 %8- 19,8 21,5 دول اإلتحاد السوفيتر

ي دول العالم
ر
 %1- 35,8 36,3 باف

 %7- 456.9 490.1 اإلستهالك العالمي 

 CRUالمصدر: 

ي عام م 
 
 2019بالمقارنة بعام  %4اىل  %1بنسب تراوحت بي    2020ن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار التصدير العالمية ف

ي شهر ديسمت  
 
 ف

ً
ي نهاية العام تحديدا

 
ي كانت عليها األسعار طوال العام والتغت  الذي حدث ف

عىل الرغم من االنخفاضات التر

ة انتشار فت  من االنخفاض اىل االرت
س كورونا و فاع المفاىح   كان نتيجة الطلب المؤجل الذي حدث نتيجة االغالق طوال فتر

ي شهر ديسمت  
 
دوالر للطن )فوب أوكرانيا( و وصلت  740دوالر للطن )فوب تركيا( و 805اىل  2020حيث وصلت األسعار ف

 دوالر للطن.  700األسعار تصدير الصي   اىل 

 لصلب المسطح المدرفل عىل الساخن )دوالر/طن فوب(أسعار التصدير العالمية ل

 المنطقة
 عام
2019 

 عام
 نسبة التغب   2020

 %4 505 486 تركيا

 %1 467 463 روسيا

 -- 490 490 الصي   

ي السابق
 %2 469 461 )بدون روسيا( دول اإلتحاد السوفيتر

 %2 483 475 المتوسط

 Fastmarkets،Plattsالمصادر: 
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 السوق المحىل: 

ي ىلرتفع االستهالك المحىلي من مسطحات الصلب المدرفله عا 
 
صل االستهالك و ؛ حيث 2020 الساخن اىل رقم قياىسي ف

ي قطاع  لقوميةا وعات. وكان المحرك الرئيشي للطلب هو المشر 2019عن عام  %19مليون طن بارتفاع  1.6المحىلي اىل 
 
ف

ي المدن الجديدة، وعىل رأسها ا
 
. كما تساهم الجديدة لعاصمة الجديدة، باإلضافة إىل مدينة العلمي   البنية التحتية وخاصة ف

ي نمو االستهالك. 
 
و األنفاق )المونوريل( واإلسكان االجتماعي وتنمية سيناء بشكل كبت  ف  مشاري    ع متر

 

وعاتاشت  التقديرات إىل أن تو   ذه ه تشكل النسبة األكت  من إجماىلي استهالك الصلب المسطح، حيث تمثل قوميةلا لمشر

وعات عصب الطلب عىل مسطحات الصلب.   المشر

 

ي االستحواذ عىل أكتر من نصف االستهالك حيث بلغت كمياتها ا 
 
ي عام  873ستمرت الواردات ف

 
بحصة  2020ألف طن ف

ي حي   %56سوقية بلغت 
 
كة 2020عام  %43اىل  2019عام  %47الحصة السوقية لحديد عز من  تراجعت، ف ، وحققت شر

 بقرار التصفية الصادر من وزارة قطاع  %1ية حصة سوقية الحديد والصلب المرص 
ً
فقط. )قبل ان تخرج من السوق تماما

ي 
 
 (. 2021يناير  24االعمال ف

 

كافية لالحماية الجمركية ا فت  و تم دعتيجة ندفقت الواردات من مسطحات الصلب المدرفلة عىل الساخن من الخارج ت 

وري؛ حيث أصبح (ةفقط رسوم جمركي 5)%لصلب المسطح لة المحلية صناعلل توفت  الحماية لصناعة الصلب  من الرص 

 واردات. الفرض رسوم حماية عىل  المرصية من الممارسات التجارية الضارة وغت  العادلة لواردات الصلب من خالل

 

عرية وانخفاض الهامش بي   الخامات وأسعار عن زيادة الضغوط الس 2020عام خالل لقد  أسفرت التحديات الحادثة 

. فعىل سبيل المثال تراجعت مبيعات 
ً
 ومحليا

ً
كات الصلب عالميا  عىل الداء الماىلي لشر

ً
المنتجات النهائية. المر الذي أثر سلبا

ي ان
ي العالم( والتر

 
ِتج للصلب ف

ْ
ي مقدمتها مجموعة أرسيلور ميتال )أكبر ُمن

 
كات الصلب العالمية وف ى شر خفضت مبيعاتها كبر

ي خسائر بلغت  %20بنسبة 
 
ي نهاية سبتمبر  1,9وحققت صاف

 
، كما انخفضت مبيعات  مجموعة تاتا ستيل 2020مليار دوالر ف

ي خسائر بلغت  %36الهندية بنسبة 
 
ي نهاية سبتمبر  560وحققت صاف

 
 . 2020مليون دوالر ف
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كة خالل السنة ي  نشاط الشر
 
 31/12/2020المالية المنتهية ف

كة خالل  لغت خسائر ب   االشر
 
ة المالية المنتهية ف  1.827ا بلغ مجمل الرب  ح مينبمليون جنيه،  879 مبلغ 31/12/2020لفتر

  ليون جنيه. م

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

 
عىل النحو  ،2019عام ب قارنةم 31/12/2020لمالية المنتهية ف

 :  التاىلي

 

: اإلنت
ً
 اجأوال

ي ج 
 
كة خالل السنة المالية المنتهية ف ات نتائج أعمال الشر :  31/12/2020اءت أهم مؤشر  عىل النحو التاىلي

 

ي  السنةكمية اإلنتاج خالل 
 
 2019مقارنة بعام   31/12/2020المالية المنتهية ف

 )باللف طن(

 
   

: كمية المبيعات 
ً
 ثانيا

 وتشمل:  ،2020عام  نطلف أ 3.160لغ إجماىلي كمية المبيعات حواىلي ب 

  2.439  ي السوق المحىلي بنسبة ألف
 
 . 2019عن عام  %14قدرها  انخفاضطن كمية المبيعات ف

 721  ي السوق الخارج
 
 . 2019ام  عن ع %8 قدرها إنخفاض ي بنسبة  ألف طن كمية المبيعات ف

2,618

1,687
1,590

1,039

2,429

2,047

1,779

1,098

2020 2019
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ي 
 
 2019عام بمقارنة  31/12/2020كمية المبيعات خالل السنة المالية المنتهية ف

 باللف طن

 نسبة التغب   31/12/2019 31/12/2020 البيان

    المبيعات المحلية 

 % 19- 2.277 1.849 *األطوال

 % 5  560 586 مسطحات الصلب

 -- 4 4 مربعات الصلب

 % 14- 2,841 2.439 اإلجماىلي 

    الصادرات

 % 15 242 277 األطوال

 % 18- 542 444 مسطحات الصلب

 % 8- 784 721 اإلجماىلي 

 % 13- 3.625 3.160 إجماىلي كمية المبيعات

كة العز لصناعة الصلب المسطح بكمية   601مقارنة بكمية  2020ألف طن خالل عام  504* تتضمن مبيعات تجارية من شر

 . 2019ألف طن خالل عام 

 
ً
 : قيمة المبيعاتثالثا

ي قيمة مبيعات بلغت ح 
 
كة صاف ي  جنيه خالل ليونم 34.409ققت الشر

 
بانخفاض  31/12/2020السنة المالية المنتهية ف

 ، وتشمل: 2019عن عام  %2قدره 

 28.660  ي المبيعات المحلية بنسبة مليون
 
 . 2019عن عام  %3 زيادةجنيه صاف

 363  ي مبيعات التصدير بنسبة انخفاض
 
 . 2019عن عام  %15مليون دوالر صاف

  

3,160

3,625

2020 2019

77%

23%
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ي 
 
 2019عام بمقارنة  31/12/2020قيمة المبيعات خالل السنة المالية المنتهية ف

 نسبة التغب   31/12/2019 31/12/2020 البيان

    المبيعات المحلية )بالمليون جنيه(

 % 28- 22.237 15.953 * األطوال

 % 8- 5.375 4.921 مسطحات الصلب

 % 12 26 29 )قصائر( مربعات الصلب

 % 5688 134 7.756 *أخرى*مبيعات 

 المبيعات المحلية
 
 % 3 27.772 28.660 صاف

    الصادرات )بالمليون دوالر(

 % 7 126 135 األطوال

 % 24- 300 227 مسطحات الصلب

 الصادرات
 
 % 15- 426 363 صاف

 قيمة المبيعات )بالمليون جنيه(
 
 % 2- 34.955 34.409 صاف

كة العز لصناعة الصلب المسطح بقيمة   5,890مقارنة بقيمة  2020خالل عام  مليون جنيه 4,273* تتضمن مبيعات تجارية من شر

 . 2019مليون جنيه خالل عام 

كات التابعة. بتتضمن الم* *  يعات الخرى : مبيعات مواد خام ومنتجات وسيطة للشر

 

 
ً
 تكلفة المبيعات: رابعا

 بعض أسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل وانا 
 
لكهرباء خالل خفضت تكلفة المبيعات للمنتجات التامة نتيجة اإلنخفاض ف

 
 
، حيث إنخفضت تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة  2019مقارنة بعام  31/12/2020السنة المالية المنتهية ف

 مقارنة بالعام السابق.  16%

 
ً
كة المستقلةملخص نتائج : خامسا  الشر

 أ 
 
 النتائج المالية التالية:  ،31/12/2020ظهرت القوائم المالية المستقلة المدققة عن السنة المالية المنتهية ف

  ي  مليار  7,6 جنيه، كما بلغ رصيد إجماىلي حقوق الملكية مبلغ قدره مليار  37,5 بلغت جملة األصول مبلغ قدره
 
جنيه ف

31/12/2020 . 

  2019جنيه عام مليون  274مقابل 2020مليون جنيه عام  1827بلغ مجمل الرب  ح مبلغ قدره . 

  مليون  1246  ا قدرهخسائر مقابل  2020جنيه عام  مليون 636  لتشغيل مبلغ قدرهالناتجة من أنشطة ا األرباحبلغت

 . 2019جنيه عام 

  ائب مبلغ قدره جنيه عام  مليون 2535بمبلغ قدره خسائر مقابل  2020جنيه عام  ليونم 1074بلغت الخسائر قبل الرص 

2019 . 

  ائب مبلغ قدره  الخسائر بعد الرص 
 
 . 2019جنيه عام  مليون  2231مقابل  2020جنيه عام  مليون  879بلغ صاف
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ي 
 
كة المستقلة عن السنة المالية المنتهية ف  2019عام بمقارنة  31/12/2020نتائج أعمال الشر

 القيمة بالمليون جنيه

 نسبة التغب   31/12/2019 31/12/2020 البي   ان

ي المبيعات
 
 %2- 34.955 34.409 صاف

 %6- (34.681) (32.582) ( تكلفة المبيعات-)

 %567 274 1.827 مجمل الرب  ح

  %0.8 %5.3 نسبة مجمل الرب  ح

 %8 (476) (514) ( المرصوفات البيعية-)

 %6- (564) (528) ( المرصوفات العمومية واالدارية -)

 %69- (480) (149) )+( إيرادات / )مرصوفات( أخرى 

كات تابعة  %22- 32 25 إيرادات إستثمارات ف  شر

 %25- 71 53 ات تمويلية )+( إيراد

 %6- (1,964) (1.848) ( المرصوفات التمويلية-)

 %90- 572 60 )+( فروق أسعار الرصف

ائب  %58- (2.535) (1.074) إجماىل  الخسائر قبل الض 

ائب   %  7.3- %3.1- نسبة إجماىل االخسائر قبل الض 

يبة إيرادات توزي    ع االرباح-)  %50- (2) (1) (  ض 

يبة المؤجلة  %36- 306 197 )+( الرص 

ائب  ي الخسائر بعد الض 
 
 %61- (2.231) (879) صاف

ائب  الخسائر بع  د الض 
 
  % 6.4- %2.6- نسبة صاف
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ي لعام    2020الكفاءة والتطوير التكنولوجر
 

ي السوق المرصي، كمرادف لل ن 
 
ي ترسيخ عالمتها التجارية ف

 
كة ف كة الكمان والجودة.  جحت الشر درة عىل تحقيق قما تمتلك الشر

كات كان لمجموعة حيث  التطوير المستمر واالنتقال إىل مستوى جديد من الرتب األعىل من الصلب.  ي حديد عز شر
 
السبق ف

 "(؛ES 262-2/2015حسب المواصفة المرصية " B500DWR - 500انتاج أعىل منتج تسمح به المواصفة المرصية )صلب 

 

ق األوسط؛ حيث تنتج المجموعة در ق  ي الشر
 
كة عىل تصنيع أكت  عدد من رتب الصلب المسطح ف رتبة من الصلب  120ة الشر

 للمواصفات القياسية الدولية، ومن بينها المواصفة اليابانية 
ً
&  ASTM, SAE، والمواصفات األمريكية JISالمسطح، وفقا

API والمواصفة األوروبية ،EN ي مرص، من االستفادة من الزيادة ؛ مما ُيمكن حديد عز
 
، كونها الُمنتج الرئيشي والوحيد ف

ي سوق الصلب المسطح. 
 
 المتوقعة ف

 

 : ال المباشر : مصانع اإلخبر 
ً
 أوال

ي مجال الرقمنة )ا 
 
ي إتخاذ خطوات عديدة ف

 
ال المباشر رقم  (Digitalizationلتوسع ف ي مصنع االختر 

 
كمرحلة تجريبية قبل   2ف

ي تعميم هذا 
 
وع ف  التوجه بالمصانع األخرى حيث تم:  الشر

  ازات ذكية ) 104تركيب عدد ي معدات المصنع مما يساعد عىل تحديد smart vibration sensorsحساسات اهتر 
 
( ف

 تفاقمها. 
 
 وقت مبكر وتالف

 
 االعطال ف

 نت السلكية ة بي   الموقع وغرفة التحكم، باإلضافة اىل ؛تركيب شبكة انتر نقل قراءات  لتسهيل نقل البيانات مباشر

ازات الذكية.   حساسات االهتر 

  من النماذج الورقية وربطها بنظام ادارة الصيانة المميكن 
ً
استخدام أجهزة رقمية مسجل عليها نماذج فحص المعدات بدال

 بهدف تسهيل عملية مراقبة وتتبع حالة معدات المصنع. 
 

: مصانع درفلة الطوال: 
ً
 ثانيا

ي %97.6مقارنة بالرقم السابق تحقيقه ) %98بمصنع درفلة األسالك بلغ  (Yieldنتاج )حقيق رقم قياىسي جديد لعائد اإل ت 
 
( ف

 . 2019عام 
 

: مصنع مسطحات الصلب: 
ً
 ثالثا

ي  799,049حقيق رقم قياىسي جديد بمصنع اإلستعدال بلغ ت 
 
 بالرقم السابق تحقيقه ف

ً
 790,043وقدره  2019طن مقارنة

 طن. 

 بالرقم السابق تحقيقه  263,445خط الشق الطوىلي بلغ  –المسطحات  حقيق رقم قياىسي جديد بمركز خدمةت 
ً
طن مقارنة

ي 
 
 طن.  258,047وقدره  2018ف

 طن.  55,713مم بإجماىلي  1,0حقيق إنتاج تجاري لمقاس ت 
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: الجودة: 
ً
 رابعا

نيات المصنع مما أدى لتحكم برقابة الجودة حسب تطبيقات العمالء وميكنة أعمال المتابعة اليومية والتقييم المستمرإلمكاا 

 إىل: 

  (. %0.4)وهي أقل من المعدل العالمي الذي يصل إىل  %0.026الوصول إىل نسبة شكاوى للصلب المسطح لم تتعدى 

  كات مقاوالت جديدة.  7توريد حديد التسليح إىل عدد  شر

 لمعامل المركزية حيث تم: ا ستكمال عملية تطوير ا 

 جراء التحاليل،تطوير المعدات من أجل زيادة دقة وشعة إ 

 ،تطبيق المرحلة االوىل لنظام البار كود 

 ،ضبط التحكم والدخول والمراقبة 

  ي و
 . انشاء نظام تهويةتطبيق نظام االطفاء التلقائ 

 لطلبات العمالء الخاصة حيث تم: ت 
ً
 صميم أنواع صلب جديدة تبعا

 ( تصميم رتبة جديدة لحديد التسليحA600Sللمواصفة الروسية لتلبية 
ً
وع محطة الضبعة النووية.  ( طبقا  متطلبات مشر

  أنواع صلب مسطح جديدة واضافتهم لكتالوج المنتجات.  7اضافة 

 

 
ً
 : البيئة ونظم إدارة الجودة والسالمة المهنية: خامسا

 والخاصة باالعتماد الدوىلي للمعامل.  2017لعام  ISO17025النتقال بنجاح ألحدث إصدارات المواصفة ا 

 

 
ً
 : أخرى: سادسا

كيبات ألول مرة لقياما  كة بشكل تام بالعديد من أعمال التصنيع واإلصالح والتر   : من خالل العاملي   بالشر

  ىس الدوار  (. 1لمعدة الشحن )ريكليمر# (slewing bearing)تغيت  الرولمان بىل  التر

  ى رقم  (. 2تغيت  كابل التعليق الخاص بنظام رفع البوم لونش تفري    غ سفن خام الحديد )جانتر

 حامل األقطاب الكهربيه لفرن المعالجه الميتالورجية الخاص بمصنع صلب المسطحات.  تصنيع 

  كابينه مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ   13كابينة مشغل بأوناش الميناء ليصل إجماىلي ماتم تصنيعه إىل   2تصنيع عدد

 .لتحمل رطوبة مياه البحر

  أطوال -تصنيع سيارة نقل البوتقة بمصنع الصلب. 
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 المسئولية المجتمعيةاالستدامة و 

كةبلحفاظ عىل البيئة، والعاملي   ا   عىل منهجية العمل المتبعة.  ،الشر
ً
ام ينعكس تماما  والمجتمعات المحيطة بمثابة التر 

كةاتوافق ت  م بالقواعد  لشر  فيما يخص شئون البيئة والسالمة والصحة المهنية، كما تلتر 
ً
مع المعايت  المتعارف عليها دوليا

 إلرشادية العالمية الخاصة بانبعاثات ثائ  أكسيد الكربون. ا

كة بأن المسئولية اإلجتماعية اؤمن ت  ي تقييم التأثت  اإلجتماع والقيمة المضافة اإلجتماعية لها، هي لشر
 
 أحد المعايت  الهامة ف

كة القيام بهذا الدور والتعظيم المستمر   من خالل: والمتصاعد لواجباتها ومسئولياتها تجاه المجتمع.  فقد تبنت الشر

  امج تنظيم امج التدريبية الدورية لطالب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل. وتتناول هذه الت  العديد من ورش العمل والت 

 إىل 
ً
 بالهندسة الميكانيكية والعلوم المعدنية وصوال

ً
ات بدءا ية مجموعة متنوعة من المهارات والخت  تنمية الموارد البشر

 
 
 العديد من المجاالت المطلوبة ف

 
والتسويق، وذلك من أجل مساعدة الشباب عىل اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة ف

 سوق العمل المعاض. 

 ية، وتوفت  المستلزمات الطبية واألدوية   . التعاون الطت  مع عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والجمعيات الخت 

 وعات التنمية، وتطوير ال ي مجال مشر
 
ي تعزيز الدور المجتمعي للصندوق ف

 
ع لصندوق "تحيا مرص" للمساهمة ف تت 

، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية والعديد من الخدمات االجتماعية لغت  القادرين. 
ً
 العشوائيات، والقرى األكتر احتياجا

  ي تخصصات الباطنة والجراحة العامة والعظام تنظيم قوافل طبية للكشف عىل غت  القادرين، وضف األ
 
 ف

ً
دوية مجانا

 واألطفال والجلدية. 

  كة؛ حيث تقوم ضف مساعدات وإعانات شهرية إىل الفقراء واأليتام، وذلك من خالل جمعية خدمات العاملي   بالشر

كة. الجمعية بتقديم خدمات اجتماعية للفقراء واأليتام والفئات األوىل بالرعاية من غت  العا  ملي   بالشر

  .ي محافظة االسكندرية ومحافظات الصعيد
 
 توزي    ع السلع الغذائية والبطاطي   عىل الفئات األوىل بالرعاية ف

عات  14/7/2020عىل ضوء ذلك، فقد اعتمدت الجمعية العامة، باجتماعها بتاري    خ و   خيص لمجلس اإلدارة بتقديم تت  بالتر

ي حدود  2020خالل عام 
 
 عىل مجلس اإلدارة ) كل ثالثة أشهر(. مليون جنيه، عىل  50ف

ً
عات دوريا   أن ُيعرض موقف التت 

عات المنرصفة خالل عام   جنيه.  69,630,767مبلغ  2020حيث بلغت التت 

كة للموافقة عىل تعديل قرار الجمعية العامة العادية السابق ت   عىل ذلك، فإن األمر معروض عىل الجمعية العامة للشر
ً
أسيسا

عات المرخص بها لمجلس اإلدارة خالل عام  14/7/2020الصادر بتاري    خ  مليون  70إىل مبلغ قدره  2020بزيادة قيمة التت 

عات المنرصفة خالل عام  (، واعتماد التت 
ً
 مرصيا

ً
 جنيه.  69,630,767، والبالغ قيمتها 2020جنيه )سبعون مليون جنيها

 خدمة الوطن والو  
 
كة ف  للدور المجتمع والوطت  للشر

ً
ي دعم العديد ترسيخا

 
كة ف مجتمع المحيط بها، وكذلك مساهمة الشر

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

خيص لالجمعية العامة ل عىلالمجتمعية األوىل بالرعاية، فإن األمر معروض  عات مجلس اإلدارة بتلموافقة عىل التر قديم تت 

( خالل عام  50بمبلغ 
ً
 مرصيا

ً
للغراض اإلجتماعية ومساندة المجتمع المحىل،  2021مليون جنيه )خمسون مليون جنيها

 عىل مجلس اإلدارة ) كل ثالثة أشهر(. 
ً
عات دوريا  عىل أن يعرض موقف التت 
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 الخطة المستقبلية

ي صناعة الصلبتاية دبهو  2021شت  التوقعات والتقديرات المستقبلية أن عام ت 
 
  عاف

ً
 ومحليا

ً
حيث بدأت مالمح  ؛عالميا

ي االقتصادي 
 
بعد الموجة األوىل لجائحة كورونا للصي    استعادة النشاط االقتصادينتيجة  2020منذ نوفمت   للصناعةالتعاف

COVID -19  ي والذي
 
ي نجاح الصي   ف

 
ي نهاية عام  زيادة انتاجها من الصلب الخامساهم ف

 
افة إىل أن استئناف . باإلض 2020ف

ي األسواق
 
ي العديد من الدول وعودة اإلنتاج الصناعي عىل خلفية تعاف

 
ورونا ك  لقاحاتوبدء اإلعالن عن  النشاط االقتصادي ف

ي أعلنتها الدول الخطط الو 
ي ارتفاع أسعار مختلفةتطعيم التر

 
 من شهر نوفمت  منتجات الصلب ، قد ساهم ف

ً
؛ 2020اعتبارا

 . بيةرو ، خاصة من الدول األو لتلبية الطلب المتنامي الشي    ع

ات مشت  تو    ديحلمحىلي لاوق سللتوقعات المستقبلية بالنسبة لاؤشر
ً
 مدفوعا

ً
ي التحسن تدريجيا

 
د التسليح إىل استمرار الطلب ف

وط الجديدةباستئناف نشاط  امن مع ، البناء بعد اصدار الشر ي المدن والقري، بالتر 
 
وعودة اصدار تراخيص البناء السكنية ف

ي تشهدها ال
 لحالة النهضة العمرانية التر

ً
وعات البنية التحتية من كباري وطرق وأنفاق استمرارا  بالد. مشر

وعات القومية دفعت استهالك الصلب المسطحب  ي السوق المحىلي  اإلضافة إىل ذلك، فإن المشر
 
إىلي مستويات غت  مسبوقة؛  ف

وعات القومية.  2021مليون طن عام  1.65حيث يتوقع أن يصل االستهالك إىل   بالمشر
ً
امن مع مدفوعا وقد جاء ذلك بالتر 

ي أسواق التصدير؛ حيثحدوث 
 
كة من استغالل الفرص التصديرية المتاحة من خالل زيادة  تحسن ملموس ف تمكنت الشر

 صادراتها من الصلب المسطح. 

 عسعار الخردة والبيليت أرتفاع ان ألتقديرات اتشت  و  
ً
ي سزيادة الهامش بينها وبي   أسعار خام الحديد سوف يُ و الميا

 
 عزيز تهم ف

كات الصلب المتكاملةتنافسية  كة وقدرتها عىل االستفادة من تكاملها الصناعي اعتبارها أحد المزايا ب شر بمصانعها  النسبية للشر

ي اإل 
 
ي العي   السخنة. االستفادة من نموذج وكذلك  ،سكندريةف

 
كاتها التابعة ف  التكامل الصناعي لمصانع شر

ات ملان إ   ايجابية إل اؤشر
ً
ي طرأت مؤخرا

 ملب صعىلي صناعة ال لتر
ً
  حليا

ً
ي تحسي   ااو ، وعالميا

 
 ف
ً
ي الماىلي اداء أل ستمرارا كةلإليجائ   لشر

كة2020الرب  ع الرابع لعام بداية من  كة إن الخطة المستقبلية ف ،مرونة إنتاجية وقدرات تكنولوجيةمن  ، وما تمتاز به الشر للشر

 ترتكز عىل عدة محاور أهمها: 
 

  ي
 
كةنع زيادة معدالت استغالل الطاقات االنتاجية المتاحة لمصااالستمرار ف ، والوصول بها إىل مرحلة التشغيل الشر

 الكامل؛ بما يضمن تعزيز التنافسية وخفض نصيب الطن من التكلفة الثابتة. 

  االستفادة من الفرص التصديرية غت  المسبوقة لمنتج الصلب المسطح من ناحية، ونمو السوق المحىلي من ناحية زيادة

، مناصفة بي   السوق مليون طن 2ىل ا يزيد عمالصلب المسطح، توزي    ع انتاجها من  المجموعةأخرى؛ حيث تستهدف 

 المحىلي والتصدير. 

ي ضوء التقديرات المستقبلية لتوقعات األسعار المحلية والعالمية، سوف ُيمكن ذلك و 
 
كةاف من العودة إىل تحقيق معدالتها  لشر

ات ربحية 2019سابقة عىل عام ، والمحققة خالل السنوات اللهوامش الربحيةالتاريخية  ي تحسن مؤشر
 
؛ مما سوف ُيساهم ف

 عىل تحسي   األداء التشغيىلي والماىلي 
ً
كة. التشغيل واستقرار التدفقات النقدية، وينعكس أيضا   للشر


