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 31/12/2021المالية المنتهية فى  السنةن تقرير مجلس اإلدارة عملخص 

 ـ ــــــــــــ

 3،607 مبلغ 31/12/2021 المالية المنتهية فى السنةخالل بالقوائم المالية المستقلة الشركة  ارباحصافى  بلغت -

 ،ليون جنيهم 8،558ما بلغ مجمل الربح بينمليون جنيه، 
 5،837ماقيمته    31/12/2021خالل السنة المالية المنتهية فى    لقوائم المالية المجمعةابالشركة    صافى أرباح بلغ  -

  مليون جنيه. 12،573 مليون جنيه، كما بلغ مجمل الربح
 

 بالموازنة  مقارنة 31/12/2021المالية المنتهية فى  السنةخالل نتائج أعمال الشركة ل ا  ونوضح فيما يلي ملخص

 على النحو التالي: ،العام الماضيخالل المحقق و التخطيطية

 اإلنتاج: أول  
 باأللف طن   

 الموازنة التخطيطية  البيـــان
 نسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021

 الكمية  نسبة تحقيق الخطة  الكمية  (2021-2020)

 % 4- 2،618 % 88 2،503 2،855 الحديد المختزل 

 % 24 1،687 % 98 2،090 2،136 مربعات الصلب

 % 17 590،1 % 94 859،1 1،974 والطاأل

 % 6 1،039 % 102 1،101 1،080 مسطحات الصلب
 

 ثانيا : كمية المبيعات 
 باأللف طن 

 البيـــان
الموازنة  

 التخطيطية 

 نسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021

 الكمية  نسبة تحقيق الخطة  الكمية  (2021-2020)

 مبيعات المحلية:ال

 % 4- 1،849 % 103 1،782 1،734 * األطوال

 % 5- 586 % 92 558 608 مسطحات الصلب

 % 25- 4 % 75 3 4 )قصائر( مربعات الصلب

 % 4- 2،439 % 100 2،343 2،346 اإلجمالي

 الصادرات:

 % 0 277 % 115 277 240 األطوال

 % 21 444 % 109 538 492 مسطحات الصلب

 % 13 721 % 111 815 732 اإلجمالي

 % 0 3،160 % 111 3،158 3،078 إجمالي كمية المبيعات 

 . 2020ألف طن خالل عام  504مقارنة بكمية  2021ألف طن خالل عام  178بكمية الشركات التابعة تتضمن مبيعات تجارية من * 
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 ثالثـا : أسعار المبيعات

 الي:، وذلك على النحو الت%59العام السابق بنسبة بمقارنة  ةلتاماللمنتجات  متوسط أسعار المبيعات رتفعا

 )جنيه/طن(

 الموازنة التخطيطية  البيـــان
 نسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021

 القيمة نسبة تحقيق الخطة  القيمة (2021-2020)

 % 59 8،438 % 113 13،450 11،844 (التامةمنتجات ال) متوسط أسعار المبيعات

 سعار المبيعات لالصناف المختلفة كما يلي:أهذا وقد بلغ متوسط 

 الموازنة التخطيطية  البيـــان
 نسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021

 القيمة نسبة تحقيق الخطة  القيمة (2021-2020)

 المبيعات المحلية )جنيه/طن(:

 % 45 8،627 % 113 12،528 11،053 األطوال

 % 75 8،403 % 122 14،775 12،017 المسطحات

 % 57 6،429 % 104 10،116 9،734 )قصائر( مربعات الصلب

 الصادرات )دولر/ طن(:

 % 56 490 % 109 764 700 األطوال         

 % 96 512 % 131 1،005 765 المسطحات   
 

 رابعا : قيمة المبيعات

 البيـــان
الموازنة  

 التخطيطية 

 نسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021

 القيمة نسبة تحقيق الخطة  القيمة (2021-2020)

 بالمليون جنيه(المحلية )المبيعات 

 % 40 15،953 % 116 22،322 19،168 * األطوال

 % 68 4،921 % 113 8،248 7،302 مسطحات الصلب

 % 7 29 % 114 31 27 )قصائر( مربعات الصلب

 % 30- 7،756 % 406 5،459 1،346 ** مبيعات أخرى

 % 26 28،659 % 130 36،060 27،815 صافى المبيعات المحلية 

 ( لمليون دولرالصادرات )با

 % 57 135 % 126 212 168 األطوال

 % 138 227 % 144 541 376 مسطحات الصلب

 % 107 363 % 138 753 544 صافى الصادرات 

 % 39 34،409 % 132 47،930 36،411 المبيعات بالمليون جنيهصافى قيمة 

 . 2020جنيه خالل عام  ارملي 4،3مقارنة بقيمة  2021جنيه خالل عام  مليار 2،3بقيمة  الشركات التابعة* تتضمن مبيعات تجارية من 

 2020مليار جنيه خالل عام  7،6مقارنة بقيمة  2021مليار جنيه في عام  5،3بلغت قيمتها  تتضمن مبيعات مواد خام ومنتجات وسيطة للشركات التابعة** 

. 
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 خامسا : تدبير الحتياجات

 الخارجيةحتياجات اإل .1

العام السابق بلمواد الخام الرئيسية مقارنة  من االمشتريات   بعض تكلفة  متوسطعت  رتفا :لمواد الخاممشتريات ا ▪

متوسط سعر  رتفعا ، و%77بنسبة  سعر خام الحديدمتوسط  رتفعا؛ حيث تكلفة المبيعات رتفاعالى إما أدى م

 .%71الخردة المستوردة بنسبة 

 حتياجات المحليةاإل .2

 .سابقها من العام العن مثيلت %47بة لخردة المحلية بنسمتوسط سعر شراء ا ارتفع :مشتريات الخردة  ▪

سعر  ارتفعبينما  ،س( ،و،جنيه/ك  03،1) عند مستوىمتوسط سعر الكهرباء  استقر :الغازو  الكهرباء أسعار ▪

 .(%  28  بنسبة)  2021فى نوفمبر    دولر /مليون وحدة حرارية بريطانية    5,75الى    4.5 الغاز الطبيعى من 

 

 سادسا  : تكلفة المبيعات

 السنةأسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل خالل بعض فى  إرتفاعنتيجة  للمنتجات التامة تكلفة المبيعات ارتفعت

تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة  رتفعتإحيث  ؛2020عام بمقارنة  31/12/2021المالية المنتهية فى 

 .العام السابقبمقارنة  33%

 

 سابعا  : فروق العملة

 بأرباحمليون جنيه مقارنة  34مبلغ  31/12/2021المالية المنتهية فى  السنةفروق العملة عن  أرباحبلغت 

الدولر الجنيه المصرى مقابل  إرتفاع قيمةأن  والجدول التالى يشير إلى ،مليون جنيه عن العام السابق 60قدرها 

المنتهية فى  السنةعن ة األجنبية ذات الطبيعة النقدية صافى اإللتزامات بالعمل قيمةإنخفاض لى أدى إ األمريكي

31/12/2021 . 

 

 البيـــان 

 أسعار القفال )جنيه مصري(

31/12/2021 31/12/2020 

 بيع  شراء بيع  شراء

56.15 دولر أمريكى  15.78 5.661  .8015  

 0.15 0.15 0.13 0.13 ين يابانى

 21.57 21.38 21.28 21.11 استرلينىجنيه 

 19.40 19.23 17.87 17.73 رويو
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 ثامنا : ملخص نتائج الشركة المستقلة

العام بمقارنة  12/2021/ 31 إلى 1/1/2021من  السنةفيما يلي ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة خالل 

 ي:على النحو التال ،السابق

 القيمة بالمليون جنيه 

 الموازنة التخطيطية   البيـــان 
 نسبة التغير 31/12/2020 31/12/2021

 القيمة  نسبة الفعلي للخطة   القيمة  (2021-2020)

 % 39 34،409 % 132 47،930 36،411 صافي المبيعات 

 % 21 ( 32،582) % 119 ( 39،372) ( 33،103) ( تكلفة المبيعات-)

 % 368 1،827 % 259 8،558 3،308 مجمل الربح 

  %5  % 18 %9 نسبة مجمل الربح 

 % 23 ( 514) % 158 ( 632) ( 400) ( المصروفات البيعية-)

 % 3 ( 529) % 117 ( 548) ( 468) ( المصروفات العمومية واالدارية -)

 % 717 ( 149) - ( 1،218) - )+( إيرادات / )مصروفات( أخرى  

 % 72- 25 - 7 - إيرادات إستثمارات فى شركات تابعة 

 % 55 53 % 96 82 85 )+( إيرادات تمويلية  

 % 18- ( 1،848) % 102 ( 1،507) ( 1،477) ( المصروفات التمويلية-)

 % 43- 60 - 34 - فروق أسعار الصرف ارباح/)خسائر(  )+(

  (1،075) %456 4،776 1،048 الخسائر قبل الضرائب الرباح/   إجمالى

الخسائر قبل  الرباح/ نسبة إجمالى 

 الضرائب 
3% 10%  -3%  

  ( 1) - (0.3) - (  ضريبة إيرادات توزيع االرباح -)

  - % 363 (857) (236) الضريبة الدخلية (  -)

 %257- 197 - (311) - )+( الضريبة المؤجلة 

  (879) %444 3،607 812 الخسائر بعد الضرائب  الرباح/  صافي

الخسائر بعــد  الرباح/  نسبة صافى

 الضرائب 
2.2 %  7.5 %  -2.6 %  
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 جمعة المملخص نتائج الشركة  - سعا  تا
مقارنة بنفس   31/12/2021  إلى  1/1/2021من    الفترةخالل    جمعةئج أعمال الشركة المفيما يلي ملخص نتا - 

 ي:على النحو التال الفترة من العام السابق
 القيمة بالمليون جنيه 

 31/12/2020 31/12/2021 البيـــان 
 نسبة التغير

(2021-2020) 

 % 80 33،949 61،218 صافي المبيعات 

 % 47 ( 33،196) ( 48،645) ( تكلفة المبيعات-)

 % 1570 753 12،573 مجمل الربح 

  %2 % 21 نسبة مجمل الربح 

 % 60 ( 568) ( 906) ( المصروفات البيعية-)

 % 4- ( 1،061) ( 1،018) ( المصروفات العمومية واالدارية -)

 % 808 ( 135) ( 1،226) )+( إيرادات / )مصروفات( أخرى  

 % 51 82 124 )+( إيرادات تمويلية  

 % 10- ( 3،211) ( 2،894) ت التمويلية( المصروفا-)

 % 170 ( 148) 104 فروق أسعار الصرف ارباح/)خسائر(  )+(

  (4،288) 6،757 الخسائر قبل الضرائب الرباح/ إجمالى  

  %12- %11 الخسائر قبل الضرائب الرباح/ نسبة إجمالى

  - (0.3) (  ضريبة إيرادات توزيع االرباح -)

 % 2632 (34) (929) (  الضريبة الدخلية -)

 % 102 ( 354) 10 )+( الضريبة المؤجلة 

  (4،676) 5،837 الخسائر بعد الضرائب  الرباح/ صافي 

  %18- % 10 الخسائر بعــد الضرائب  الرباح/  نسبة صافى
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