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 نبذة عن الشركة
 
  كشركة  2891في عام ( ساهمة مصريةشركة م)اإلسكندرية  –تأسست شركة العز الدخيلة للصلب

لسنة  142ستثمار رقم إلالمعدل بقانون ا 2893لسنة  34م ستثمارية مشتركة وفقًا ألحكام القانون رقإ
وذلك باسم شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتم  2889لسنة  9والمستبدل بالقانون رقم  2898

 .2891يوليو  29ريخ بتا 223829التسجيل بالسجل التجارى تحت رقم 
  24/22/2882تم قيد أسهم الشركة فى بورصة األوراق المالية بتاريخ . 
  سنة 02: مدة الشركة 
   ض الشركةغر: 
 . ونوعياته أشكاله بكافة والصلب الحديد وتصنيع وتشكيل إنتاج .2
 . والصلب الحديد لصناعة الالزمة اإلنتاج ومستلزمات الوسيطة السلع وتصنيع إنتاج .1
 ومسرررتلزمات الوسررريطة والسرررلع والصرررلب الحديرررد ومنتجرررات خامرررات فرررى تجرررارواإل وتسرررويق وبيرررع شررررا  .4

 . المصنع بإنتاج يتعلق فيما والصلب الحديد لصناعة الالزمة اإلنتاج
 الخاصررة والماليررة واإلداريررة والفنيررة التكنولوجيررة بررالنواحى المتعلقررة ستشرراراتواإل الخرردمات بكافررة القيررام .3

 .  والصلب الحديد بصناعة
 . سبق بما المرتبطة أو المتممة أو المكملة األنشطة بكافة القيام .0
 مكملة أو شبيهة أعماال تزاول التى والشركات الهيئات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

 والشركات الهيئات فى تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على اتعاونه قد التى أو ألعمالها
 . الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة بموافقة وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة

 
 مصر –البيطاش ، اإلسكندرية  مقر الشركة العجمي. 
 فاروق زكى إبراهيم / رئيس مجلس إدارة الشركة السيد المهندس 
 رائد الببالوى محمد/ العضو المنتدب األستاذ. 
 مؤسسة تم تعيين السادة  4/0/1223خ رررررررررررررررارية بتررررررررررررررررررار الجمعية العامرررررررررررربناً  على قKPMG   حازم حسن–  

كمراقبى حسابات الشركة ، كذلك يقوم الجهاز المركزى للمحاسربات   E & Yللمحاسبة والمراجعة  المتضامنونو 
 .2889لسنة  209والمعدل بالقانون رقم  2899لسنة  233طبقاً للقانون رقم بمراجعة حسابات الشركة 
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 رأس المـــال
 

مليار جنيه طبقًا لقرار الجمعية العامرة غيرر العاديرة بتراريخ  2.0حدد رأس المال المرخص به  
وترم  1222لسرنة  401سرتثمار رقرم ادر بشرأنه قررار الهيئرة العامرة لإالص 2888أكتوبر  22

 .التأشير في السجل التجارى بذلك
مصرررررررريًا فرررررررى  جنيهرررررررا 2.443.332.422 بالكامرررررررل يبلرررررررل رأس المرررررررال المصررررررردر والمررررررردفو  

42/21/1223.  

 

 
 

وفيما يلى بيان بقائمة مساهمى الشركة ونسبة مساهمة كل منهم وعدد ممثليهم فى مجلس اإلدارة 
  -:13/31/4103فى 

 

 عضوية المجلس % عدد األسهم المساهم

 أعضاء 7 % ،،.5، 91،7،،892 شركة حديد عــــز

 عضو 2 % 17.81 ،19537922 بنـك االستثمـــار القومي

 عضو 1 % ،5.2 1،،179، شـركة مصــر للتأميــن

  مين االجتماعي بالقطاع الحكومــىصندوق التأ

 وصندوق التأمين االجتماعي بقطاع األعمال العام والخاص
7،29357 

53592،8 

1.37 % 

3.2، % 
 عضو 1

 عضو 1 % 88.، 8819177 شركة األهلي كابيتال القابضة

 عضو 1 % ،5.8 1579177 الهيئــة المصرية العامة للبترول

 عضو 1 % ،2.7 2859317 الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعيـة والتعدينيـة

-  % ،7.1 ،1977،9،1 آخـــرون

 عضو ،1 % 177.77 1393159513 إجمالى
 
 
 
 
 
 
 

55% 41% 

4% 

 2014ديسمبر  31هيكل المساهمين فى 

 آخرون هيئات ومؤسسات وبنوك حكومية  شركة حديد عز 
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 الجهة التي يمثلها العضو الصفة االسم م
فاروق زكى إبراهيم/  .م 1 رئيس جملس اإلدارة -شركة حديد عز  غري تنفيذى   
حممد رائد الببالوى/  .أ 2    عضو جملس اإلدارة املنتدب - شركة حديد عز تنفيذى 
ساهر إبراهيم الفار/  .أ 3 املشرف على قطاعات األعمال بالشركة -شركة حديد عز  تنفيذى   
حممد باهر عبد احلميد حمرز/  .أ 4  شركة حديد عز غري تنفيذى 
بـــــول فيليب شكيبـــــــان / . م 5  شركة حديد عز غري تنفيذى 
ممدوح فخر الدين الروبــــى/  .أ 6  شركة حديد عز غري تنفيذى 
مجيل فؤاد اسكندر/  .م 7  شركة حديد عز غري تنفيذى 
فايز على زين العابدين صاحل/ .م 8  شركة حديد عز غري تنفيذى 
طالل توفيقالسيد  ./د 9  بنك االستثمار القومي غري تنفيذى 
السيد حممد إمام دياب ./ أ  11  بنك االستثمار القومي غري تنفيذى 
 اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى غري تنفيذى  أبو اجملد عبد الاله أمحد سليم./أ  11
أمحد شوقى فريـــــــــــــــــــــد احلنك ./ أ 12  شركة مصر للتأميـن غري تنفيذى 
قالدة أنطونعطية منصور /  .أ 13  األهلي كابيتال القابضة غري تنفيذى 
هشام لطفى حممد سيد / .أ 14  اهليئة املصرية العامة للبرتول غري تنفيذى 
حشادعطا اهلل أسامة إبراهيم /  .م 15  وباقي املسامهني اجلهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية غري تنفيذى 

 :4103على تشكيل المجلس خالل عام  التعديالت التى طرأت
 أبو المجد عبد الاله أحمد سليم ممثال للهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى  خلفا للسيد/ تعيين السيد األستاذ (2

 .10/1/1223عمر محمد حسن عبد المقصود  اعتبارا من  /األستاذ
جمال عمر نجيب / بول فيليب شكيبان ممثال لشركة حديد عز خلفا للسيد األستاذ/ تعيين السيد األستاذ  (1

 . 9/3/1223اعتبارا من 
/ هشام لطفى محمد سيد ممثال للهيئة المصرية العامة للبترول   خلفا للسيد األستاذ/ تعيين السيد األستاذ  (4

 .22/0/1223خالد الغزالى محمد حرب اعتبارا من 
 
 
 
 

 تشكيل مجلس اإلدارة
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   إستثمارات الشركة

 
السوقية محليًا وعالميَا  العز الدخيلة للصلب للحفاظ على حصتهاستراتيجى لشركة فى إطار التوجه اإل

ستثمار فى عدة قامت الشركة باإلبالدخيلة  بمصانع الشركة التوسع ومواجهة تحديات عدم القدرة على
ديسمبر  42فى   إستثمارات الشركةشركات شقيقة وتابعة من أجل تحقيق األهداف المذكورة وقد بلغت قيمة 

 .مليون جم 2.993مبلل  1223
- : التى تم إدراجها بالقوائم الماليةو  ستثماراتإلا وقيمة فيما يلى بيان بنسبةو 
 

 13/31/1034 
  جنيهباأللف  القيمة نسبة المساهمة 

   شركات تابعة  مالية فىاستثمارات 
" كونتراستيل"شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت  -

 (م.م.ش)
82٪ 30،222 

 2،919،333 ٪00 (م.م.ش)شركة العز لصناعة الصلب المسطح  -

    استثمارات مالية فى شركات شقيقة
 -فرانكو)الشركة المصرية األلمانية لتسويق مسطحات الصلب  -

 91 %32 تحت التصفية  –( م .م.ذ.ش

 02% 10 ( EZDK)مصر  –الدخيلة للحديد والصلب  –شركة العز  -

   استثمارات مالية متاحة للبيع 

 29 %0 ( م.م.ش)الشركة العربية للصلب المخصوص  -
 022 %02 (تحت التصفية ) EZDK Steel UK LTDشركة  -
 
 

 زيادة رأس مال شركة أركوستيل بقيمة وافق مجلس إدارة الشركة على اإلكتتاب فى 19/22/1223بتاريخ 
من قيمة الزيادة المطلوبة فى رأس مال شركة أركوستيل بشرط قيام %  0.2مليون جم بما يعادل  3.490

 .شركة أركوستيل بإستكمال تدبير الحزمة التمويلية لمشروعات التوسع بها 
أن شركة أركوستيل حتى تاريخه لم تستكمل والجدير بالذكر أنه حتى تاريخه لم يتم دفع مبلل الزيادة حيث 

  .تدبير الحزمة التمويلية لمشروعات التوسع بها
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 2104نشاط الشركة خالل عام 
 

 اإلنتاج
 
  مربعات الصلب والمنتجات التامةاإلنتاج السنوى من الحديد المختزل و يلى نستعرض  فيما: 

 

 
اإلخترررزال عرررن نفرررس الفتررررة مرررن العرررام السرررابق حيرررث توقفرررت مصرررانع % 13إنخفرررض إنتررراج الحديرررد المخترررزل بنسررربة 

عرن %  1.4يوم خالل الربع الثالث من العام، وكذلك إنخفضت إنتاجيرة مربعرات الصرلب بمقردار  09المباشر لمدة 
المسرتهدفة مترأثرًا أيضرًا برنقص إمردادات الغراز مرن الخطرة اإلنتاجيرة %  83.4محققة نسربة  مثيلتها فى العام السابق

 .الطاقة الكهربائية فترة الذروةإستهالك أحمال  الطبيعى وكذلك فترات تخفيض
وكرذلك ترأثر إنتراج مسرطحات %  88.3محققة %  1.8وبالتبعية تأثرت كميات اإلنتاج من األطوال بإنخفاض قدره 

الصرلب بصرورة أكبرر نظررًا إلعتمراده علرى الحديرد المختررزل بصرورة أكبرر مرن األطروال حيرث إنخفضرت كميرة اإلنترراج 
     % . 93.9بق وكذلك بلغت نسبة تحقيق الخطة مقارنة بالعام السا%  12.1بنسبة 

 (يتم إضافة حادثة الفرن ؟)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,978.4   2,038.1  
 1,976.9  

 789.7  

 2,672.1  
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 المبيعات
 
عررالن يررتم اإلسررعار البيررع للمنتجررات بصررفة دوريررة و يررتم مررن خاللهررا تحديررد أشررركة بسياسررة بيعيررة واضررحة التلتررزم  

األسرررعار برزهرررا أالعديرررد مرررن العناصرررر  مرررن خرررالل تحديرررد سرررعر الحديرررد للسررروق المحلررى ويرررتمفرررى الصرررحف ،  عنهررا
قروى العرررض والطلرب والترى تعررد مرن أهرم مؤثراتهررا  - سرعر صررف العمررالت األجنبيرة -لمربعرات الصررلب العالميرة 

 .وض من الحديد مقابل طلبات الشرا وكمية المعر . حجم القوى الشرائية ونشاط قطا  المقاوالت
 المبيعات كمية : 
  الررف طررن العررام الماضررى بنسرربة  4283.8الررف طررن مقارنررة بررر  1338بلغررت كميررة المبيعررات خررالل العررام

 %.24.9انخفاض قدرها 

 

     :العام الماضىو  1223بالموازنة التخطيطية لعام مقارنة  1223بما تم تحقيقه فى يلى بيان مقارن  وفيما 

 2713عام  2715عام  البيـــــــــــــــــان
الموازنة 

 التخطيطية
 نسبة التغير 

نسبة تحقيق 

 الخطة

          :المبيعات  باأللف طن

          :المبيعات المحلية

 % 2.1. % 5...- ..92 2..6 1.9 مربعات الصلب

 %12.7 %6..- ....9.5 9.565.2 9.417.1 األطوال

 %6..1 %97.6- 1..9. 76.1. ...72 الصلب مسطحات

 %17.4 %4.2- 6.119.1 ..6.119 6.6.5.1 المبيعات المحليةإجمالي كمية 

           :الصادرات 

 %22.6 %74.4- 917.5 672.1 965.1 األطوال

 %..22 %..64- 9.1.. 7.4.9 119.6 مسطحات الصلب

 %..22 %17.2- 212.4 4.1.7 9..72 إجمالي كمية الصادرات

 %77.1 %13.7- 39727.1 ،.397،5 7.،2911 اإلجمالي العام لكمية المبيعات

,  مربعات الصلب

9.1  ,0%  

 1863.2األطوال 

70% 

,  مسطحات الصلب

796.7  ,30%  

 كمية المبيعات باأللف طن
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  قيمة المبيعات: 

مليار جم العام الماضى بنسبة انخفاض قدرها  24.9مليار جم مقارنة ب  21.2بلغت قيمة المبيعات خالل العام 
 :كما يلى%  8.8و نسبة أنخفاض ايضا عن مستهدف العام قدره % 21.1

 2713عام  2715عام  البيـــــــــــــــــان
الموازنة 

 التخطيطية
 نسبة التغير

نسبة تحقيق 

 الخطة

          : قيمة المبيعات

          المبيعات المحلية بالمليون جنيه

 %15.6 %1.5- ...9..5 ..5.945 1..4.52 األطوال

 %17.2 %99.5- 6.621.1 6.712.2 6.974.1 مسطحات الصلب

 %996.4 %2.5.- 5..1 7..5 17.4 مربعات الصلب

 %26.9 %4.4- 956.7 966.5 991.1 مبيعات عرضية

 %12.5 %2.9- 711.9..9 595.1..9 929.6..9 إجمالي المبيعات المحلية بالمليون جنيه

            الصادرات بالمليون دوالر

 %5..2 %..71- 997.1 975.9 2..4 األطوال

 %...4 %64.1- 617.2 651.2 6.2.6 مسطحات الصلب

 %25.5 %17.4- ..7.1 719.4 659.5 إجمالي الصادرات 

 %7.1، %12.2- ،.139511 139777.5 129137.1 إجمالي قيمة المبيعات بالمليون جنيه

 
  : أهمهاالى عدة عوامل  1223خالل عام  المحققة ويرجع اإلنخفاض فى كمية وقيمة المبيعات 

نظرًا لتخفيض إمداد الغاز فى الربع الثالث  نتيجة إلنخفاض كمية اإلنتاج إنخفاض كميات المبيعات 
 .والرابع من العام مما أدى الى تقليص الكميات خاصة فى المسطحات الموجهة للتصدير

عدم إنخفاض حجم الصادرات من األطوال نظرًا لإنخفاض الشديد فى أسعارها عالميًا مما أدى الى  
مواجهة هذا اإلنخفاض وأدى كذلك الى زيادة حجم الواردات الى على  المتاحة قدرتنا بمعايير التكلفة

 .مصر خالل نفس الفترة
مريكى مقابل الجنيه المصرى مع عدم قدرة الشركة على تغيير التغيير فى سعر صرف الدوالر األ 

 .أسعار البيع بما يعكس الزيادة فى التكلفة الناتجة عن التغير فى سعر الصرف
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 تدبير األحتياجات 
ممرررا أدى الرررى توقرررف أفرررران ترررأثرت أنشرررطة تررردبير اإلحتياجرررات خرررالل العرررام بعررردم إنتظرررام إمررردادات الغررراز الطبيعرررى 

يروم خرالل الربررع الثالرث مرن العرام ، ومرا إسرتتبعه ذلررك مرن عمليرات تردبير طارئرة لبرردائل  09المباشرر لمردة اإلخترزال 
  .اإلنتاجية خالل فترات إنقطا  الغاز ضمان إستمرار العملية أخرى من أجل 

 :وفيما يلى أهم المؤثرات على عملية تدبير اإلحتياجات
 حتياجات الخارجيةاإل: أواًل 
  مشتريات المواد الخام 

 مكرررورات مخرررزون فرررى كبيرررر إخرررتالل عليررره ترترررب ثابترررة بمعررردالت الطبيعرررى الغررراز إمررردادات إنتظرررام عررردم 
 الكميرررات عرررن الرررنقص و األحيررران بعرررض فرررى التخرررزين مسررراحات إسرررتيعاب طاقرررة عرررن بالزيرررادة الحديرررد

 مرن شرحنات إللغرا  الحديرد مكرورات توريرد شركات مع التفاوض استدعى مما أخرى أحيان فى المطلوبة
 فرى مترواترة تعرديالت عرن فضرالً  القراهرة القروة سربيل علرى التغييررات هذه بإعتبار عليها المتعاقد الكميات
 علررى التفرراوض مررع هررذا،  المخررزون تنرراقص و تزايررد أضرررار تفررادى لمحرراوالت للمكررورات الشررحن جررداول

 العقررود كميررات علررى بالحصررول تعاقرردياً  ترررتبط التررى و األسررعار فررى الخصررم نسرربة نفررس علررى الحصررول
 . كامالً 

 1223 عرام خرالل الحديرد أكسريد مكرورات مرنتقريبرًا  مترر  طرن مليرون 4.2 وبناً  عليه فقرد ترم إسرتالم  
 بمررا مقارنررة% 28.40 نقررص نسرربة و( متررر  طررن مليررون 3.23) المخطررط عررن% 14.40 نقررص بنسرربة

 كميرات شررا دفع إدارة الشركة الرى األمر الذى ( متر  طن مليون 4.933) 1224 عام فى إستالمه تم
 الصررلب مربعررات و القاعرردى الزهررر والحديررد  المسررتوردة الحديديررة الخررردة و اإلسررفنجي الحديررد مررن كبيرررة

 دائمرررةال متابعرررةالرررنقص وقرررد تمكنرررت إدارة المشرررتريات بالشرررركة مرررن القيرررام برررذلك عرررن طريرررق اللتعرررويض 
 للشرررا  المناسررب التوقيررت إلختيررار األسررعار واتجاهررات الخامررات لتلررك العالميررة األسررواق فررى للمتغيرررات
 ذلرك علرى بنرا اً  ومع تحقيق أفضل األسعار الممكنة  عوائق أ  دون اإلنتاجية العملية استمرار لضمان

 :كالتالي البديلة الخامات من طن مليون 2.21 كمية حوالى شرا  تم فقد
o 923 المستوردة الحديدية الخردة من طن ألف 
o 238 األسفنجي الحديد مكورات من طن ألف 
o 214 القاعدى الزهر الحديد من طن ألف 
o 32 الصلب مربعات من طن ألف 

 ترررم مرررا عرررن% 09.39 بنسررربة و( طرررن ألرررف 982) 1223 لعرررام المخطرررط عرررن% 18.22 بنسررربة يزيرررد مرررا هرررو و
 (.طن ألف 339) 1224 عام خالل إستالمه



 

  
17 

 

  

 

 مررن بررواخر 0 األجررل، طويلررة العقررود خررارج الحديررد أكسرريد مكررورات خررام لشررحن بررواخر 8 عرردد تررأجير تررم 
 2.23 حروالى تحقيرق ترم وقرد أفريقيرا جنوب من باخرة و الهند من باخرة و النرويج من باخرة 1 و البرازيل
 .البواخر مالك مع التفاوض من كوفورات دوالر مليون

 المحلية االحتياجات:  ثانياً 
 المحلية  الخام المواد مشتريات 
فى ظل الظروف السالف ذكرها عمل قسم مشتريات المواد الخام جاهدًا علرى رفرع كميرة الخرردة المحليرة  

شرركلت عائقررًا فررى تحقيررق هررذا الهرردف حيررث المطلرروب شرررائها إ  أن محدوديررة الكميررات المتاحررة محليررًا 
كررذلك إرتفعررت أسررعار بعررض الخامررات المحليررة فقررط ، %  0المحليررة المشررتراه بنسرربة  زادت كميررة الخررردة

 .وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود وتكلفة الطاقة للمصانع%  28-9بنسب تتراوح ما بين 
 طرن مليرون 2 حروالي ونقل تفريل على تم التعاقد فقد الخام بالمواد المتعلقة الخدمات العمال بالنسبة أما 

 اسرفنجي حديرد -مفرومرة حديرد خرردة - قاعرد  زهرر حديرد - حديديره خرردة) المسرتوردة الخام المواد من
 .(صلب مربعات - مختزل

 والخدمات الغيار قطع مشتريات 
قررام القسررم بررإبرام العديررد مررن التعاقرردات خررالل العررام : فيمررا يخررص الخرردمات المقدمررة للعرراملين بالشررركة  

مررع بهرردف تحسررين الخرردمات المقدمررة للعرراملين حيررث تررم التعاقررد بالتعرراون مررع إدارات الشررركة المختلفررة 
العديررد مررن أوامررر تررم إصرردار وكررذلك و عقررد لتوريررد سررنترال جديررد ، مرروردين جرردد لتشررغيل مطعررم الشررركة 

صدار أوامر التوريد للمعدات  عمليات المقاوالت المختلفة وكران مرن أبرزهرا إنشرا  سرور لر رض إسناد لوا 
 .الجنوبية

 التعاقد مع موردى المرافق والجهات السيادية:  ثالثاً 
مليرون جنيره كدفعرة مقدمرة  902قامت الشركة باإلتفاق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية علرى سرداد مبلرل  

، على أن تقروم الشرركة المصررية للغرازات  2/22/1223إعتبارًا من  من تحت حساب إستهالك الغاز لمدة عام
 .الطبيعية بالعمل على توفير إحتياجات الشركة من الغاز الطبيعى فى حدود المتاح

سرتغالل   طلبت هيئة مينا  اإلسكندرية إعادة التفاوض على شروط الترخيص الصرادر لصرالح الشرركة لتشرغيل وا 
ينرررا  الدخيلرررة وكرررذلك تجربرررة إسرررتخدام الرصررريف فرررى تفريرررل شرررحنات مكرررورات الرصررريف التعررردينى والسررراحات بم

 :حيث للشركات األخرى 
o  تحفظررت الشررركة علررى عمليررة تفريررل سررفن المكررورات لشررركات الصررلب األخرررى نظرررًا لعرردم تخصرريص مسرراحات

هيئررة  تخررزين بواسررطة المينررا  لهررذه الشررركة ممررا يررؤثر علررى معرردالت التفريررل وعلررى الرررغم مررن ذلررك فقررد طلبررت
 .1220المينا  القيام بتجربة فعلية لرصد المعدالت وتحليل النتائج وسيتم القيام بذلك فى الربع األول من عام 

o  تم عقد عدة إجتماعات مع هيئة المينا  وتم اإلتفاق على زيادة فئة التداول و مقابرل اإلنتفرا  ورفرع الحرد األدنرى
طررن فررى حالررة وجررود ظررروف قهريررة علررى مسررتوى الدولررة مليررون  4مليررون طررن تخفررض الررى  3للتررداول ليصرربح 
 .2/2/1220وذلك إعتبارًا من 
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 التمويل
مليررار جنيرره مصررر  مقارنررة بمبلررل  9،310 حرردود التسررهيالت اإلئتمانيررة الممنوحررة مررن البنرروك المعررادل لمبلررل  بلررل اجمررالي 

 %.43زيادة قدرها  مليار جنيه مصرى وبنسبة 2،843وبزياده قدرها  0،398
ائتمانيررة طويلررة االجررل بالمعررادل قامررت الشررركة بتحويررل جررز  مررن حرردود التسررهيالت االئتمانيررة قصرريرة االجررل الرري تسررهيالت  
الري  1224مليون جنيه مصر  فري عرام  29.0مليار ، مما أثر ايجابيًا علي رأس المال العامل للشركة من  2،982مبلل ل
موقررف الشررركة المررالي وجرردارتها االئتمانيررة لررد  بنرروك التعامررل ومررن ثررم تحسررين  1223مليررون جنيرره مصررر  فرري عررام  293

 .الحالية و المحتملة
 4،932) مليررون جنيرره مصرررى  3،894المعررادل لمبلررل  المسررتخدمة و التسررهيالت اإلئتمانيررة القررروض أرصرردة اجمررالى بلررل 

مليررون يررورو المعررادل  9.8مليررون جنيرره مصرررى و 4،240مليررون دوالر أمريكررى المعررادل لمبلررل  314مليررون جنيرره مصرررى و
  .للعمله األجنبية% 30للجنيه المصرى و% 00بنسبة ( مليون جنيه مصرى 99لمبلل 

مليار  2،328)مليون جنيه مصرى 4،399القروض والتسهيالت اإلئتمانية طويلة األجل المعادل لمبلل  أرصدة بلل اجمالى 
 92مليرون يرورو المعرادل لمبلرل  9ليون جنيه مصررى وم 2،899مليون دوالر أمريكى المعادل لمبلل  199جنيه مصرى  و

 ..للعمله األجنبية% 03للجنيه المصرى و % 33بنسبة ( مليون جنيه مصرى
مليرون جنيره  1،132)مليرون جنيره مصررى  4،183أرصدة التسرهيالت اإلئتمانيرة قصريرة األجرل المعرادل لمبلرل  بلل اجمالى 

 9مليررون يررورو المعررادل لمبلررل  2.8مليررون جنيرره مصرررى و 2،239بلررل مليررون دوالر أمريكررى المعررادل لم 233مصرررى  و 
  .للعمله األجنبية% 41للجنيه مصرى و % 39بنسبة ( مليون جنيه مصرى

 .على التوالى% 39% : 04بلغت نسبة إستخدام القروض والتسهيالت طويلة األجل للتسهيالت اإلئتمانية قصيرة األجل   
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مليرون  408 بمبلرل العرام المستحقة خالل االقساط البنكية للقروض طويلة االجل  جميع سدادقامت الشركة ب 

جنيره مليون  320بإجمالى معادل للجنيه المصرى بمبلل )مليون دوالر أمريكى 03.39و مبلل  جنيه مصرى
مليررون  933المعررادل لمبلررل  المسررتحقةليصرربح إجمررالى السرردادات البنكيررة للقررروض طويلررة االجررل (. مصرررى
 .مصرى جنيه

مررن تحررت  جنيرره مصرررىمليررون  902 مقدمررة بمبلررللتغطيررة دفعررة  جنيرره مصرررىمليررون  890تررم تمويررل مبلررل  
نظيررر الزيررادة فرري مبلررل تررأمين  جنيرره مصرررىمليررون  110حسرراب اسررتهالك الشررركة مررن الغرراز ، و كررذا مبلررل 

 .نتيجة لزيادة األسعاراالستهالك من الغاز 
مليررون  422الخاصررة بررالقرض الرردوار لبنررك قطررر الرروطني االهلرري بمبلررل قامررت الشررركة بتغييررر عملررة المررنح  

مليون دوالر امريكي او مايعادله بالعملة المحليره ممرا  02جنيه مصرى او مايعادله بالعملة االجنبية لتصبح 
مليررون جنيرره مصرررى نتيجررة انخفرراض الجنيرره المصررر  أمررام الرردوالر  04اد  الرري تجنررب الشررركة سررداد مبلررل 

 .األمريكي
إلرى % 22.0تراوحت أسعار الفائدة المطبقة على التسرهيالت اإلئتمانيرة قصريرة األجرل بالجنيره المصررى مرن  

، علمًا بأن المتوسرط المررجح لسرعر اقترراض الشرركة %4.20إلى % 2.30، و بالدوالر األمريكى من 21%
ر األمريكرررى كرررذلك للررردوال% 1.39المصررررى و للجنيررره % 22.20للتسرررهيالت االئتمانيرررة قصررريرة االجرررل بلرررل 

، %21إلرررى % 8.90أسرررعار الفائررردة المطبقرررة علرررى القرررروض طويلررة األجرررل بالجنيررره المصررررى مرررن  تراوحررت
علمًا بأن المتوسط المرجح لسعر اقتراض الشركة للقروض طويلرة االجرل بلرل %. 4.20وبالدوالر األمريكى  

 .للدوالر األمريكى% 4.20للجنيه المصرى و % 21
لى الفوائرررد المدينرررة والعمررروالت والمصرررروفات البنكيرررة إلرررى إجمرررالى الرررديون البنكيرررة مرررن إنخفضرررت نسررربة إجمرررا 

، علمررررًا بررررأن مبلررررل الفوائررررد المدينررررة والعمرررروالت 1223فررررى عررررام % 3.2لتصررررل إلررررى  1224عررررام % 9.91
مليرررون جنيررره  9.2بزيررراده قررردرها  1223مليرررون جنيررره مصررررى فرررى عرررام  319.1 بلرررلوالمصرررروفات البنكيرررة 

وذلررك بررالرغم مررن الزيرراده فررى إجمررالى الررديون البنكيررة % 2.9وبنسرربة زيرراده قرردرها  1224 مصرررى عررن عررام
 .مليون جنيه مصرى 2،341حيث بلغت الزياده مبلل وقدره % 42القائمة بنسبة 

 

 

 



 

  
13 

 

  

 

 

 نتائج األعمال 
 

 ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة
 (القيمة بالمليون جنيه)

 

 نسبة التغير 2713 2715

%96- 91.5.5 .96.91 صافى قيمة المبيعات   

% 6- (99.714) (99.692) تكلفة المبيعات   

% 12- 2381 15، مجمل الربح   

  7 %  18 %  
 

%71- 59 79 ايرادات تشغيلية اخرى   

% .- (995) (996) مصروفات البيع والتوزيع   

%96 (.62) (614) المصروفات االدارية   

%65 (71) (..) مصروفات تشغيلية اخرى   

     %81-   2721 5،1 التشغيل  مناألرباح الناتجة 

  5 %  1، %  
 

    % .. 2 1  فى شركات تابعة ايرادات استثمارات

   % 1- (759) (.72)  تمويليةالمصروفات صافى ال

   % 15 1،،1 ،3 االرباح قبل الضرائب صافى 

  7.3 %  11 %  
 

   % 11- (112) (61) ضريبة الدخل

   % ... . .1 الضريبة المؤجلة 

   % 14- 19117 31 بعد الضرائب العامربح الصافى 

% 7.3 صافى الربح العام نسبة  7 %   

  1،.17 3،.2 (سهم/جنيه)نصيب السهم فى األرباح 
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 قائمة التدفقات النقدية
 

 (القيمة بالمليون جنيه)       
    2715 2713 

 1.87،،19 5،.35       الضرائب قبل الفترة أرباح صافي

 التشغيل أنشطة من المتاحة( في المستخدمة) النقدية صافي
  

 

(9.544.24) 9..21.21 

 االستثمار أنشطة( في المستخدمة) النقدية صافي

 

(915.51) (6.1..5) 

 (9.655.14) 9.114.57       التمويل أنشطة من المتاحة(  فى المستخدمة) النقدية صافي

 49.24 (45.24) الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير صافي

 7..64. 15.46.       الفترة أول في حكمها في وما النقدية

 7.82،، ،27.7،    الفترة أخر في حكمها في وما النقدية

 

         :يلي  فيما حكمها في وما النقدية رصيد ويتمثل

 4..9.411 79..21 محلية عملة بنوك

 21..1 5...91      اجنبية عملة بنوك

  المكشوف على سحب البنوك رصيد
 

 

(29.1.) (46.6.) 

  مجمدة جارية وحسابات مجمدة ودائع
 

 

(611.27) (9.927.17) 

 قائمة العام الغراض اخر في حكمها في وما النقدية صافي

  التدفقات النقدية
،27.7، ،،7.82 
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 ملخص نتائج أعمال الشركات التابعة
 

 ( كونتراستيل)  والصناعة للتجارة حديد شركة

 22.9مليون جنيه بزيادة قدرها  19،0 أرباحا صافية  بلغت 1223حققت الشركة خالل الفترة المنتهية في عام 
 : 1224مليون جم عن ما تم تحقيقه فى عام 

 (بالمليون جنيهالقيمة )                 

 نسبة التغير 2103 2104 

 % 39- 62456 15552 صافى قيمة المبيعات 
 % 46- (3.353) (12352) تكلفة المبيعات 

 % 521 0222 4221 مجمل الربح 
   0625 % 425 %  

 % 128- 354 (251) تشغيلية اخرى  ومصروفات ايرادات
 % 17- (454) (555)  لعموميةوا يةمصروفات البيعإجمالى ال

 % 521 0522 3525  التشغيل مناألرباح الناتجة 
  0322 % 322 %  

 -% 14 553 .65  تمويليةايرادات 
 % 67 (1516) (156) مصروفات تمويلية 

 % 78 2024 4121 قبل الضرائب  العام حربصافى 
  0522 % 520 %  

 % 184 (653) (2151) عن العام ضريبة الدخل
 % 25- (156) (153) الضريبة المؤجلة 

 % 11 0622 2225 بعد الضرائب العام  صافى الربح
 0122 % 4 %  
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 المسطح للصلب العز شركة  

 (بالمليون دوالرالقيمة )            

 
 نسبة التغير 2713 2715

 % 1.1- 13551 .1365 صافى قيمة المبيعات 
 % 2.1 (31352) (31.55) تكلفة المبيعات 

 % 5.41 (.635) (5654)  الخسارةمجمل 
  -5141 % -584. %  

 %11.8 (552) (553)  مصروفات إدارية وعمومية وإهالكات
 %21.1- (251) (150)  مصروفات بيعية وتسويقية

 % 5.45 (5651) (4252)  التشغيل منالناتجة  الخسائر
  -2242 % -5141 %  
 %53.1- .135 2352  وأرباح فروق عملة تمويليةيرادات إ

 % 18.3 (2.53) (1353) مصروفات تمويلية 
 % 55.7 (6550) (3253) قبل الضرائب  الخسائر

  -2141 % -5141 %  
 % 182.4- (055) 351 الضريبة المؤجلة 

 %.574 (5423) (6423) بعد الضرائب  الخسارةصافى 
 -2.4. % -5148 %  
 

بسررربب عررردم  النترررائج المرجررروه خرررالل السرررنوات السرررابقة لرررم تحقرررق شرررركة العرررز لصرررناعة الصرررلب المسرررطح
سرتغالل الكامرل للطاقرات اإلنتاجيرة المتاحررة لرنقص تمويرل رأس المرال العامرل باإلضررافة إلرى توقرف إنتراج الصررلب إلا

 –المسرررطح النكمررراش الطلرررب فررري األسرررواق العالميرررة، وقرررد قامرررت شرررركة العرررز الدخيلرررة للصرررلب وشرررركة حديرررد عرررز 
ن بالشررركة ببحررث أنسررب الخطررط والبرردائل لتحسررين نتائجهررا المسررتقبلية وتعررويض خسررائرها، ووافقررا المسرراهمين الرئيسرري

مليرررون دوالر مرررن كرررل منهمرررا لصرررالح شرررركة العرررز لصرررناعة الصرررلب  42علرررى إصررردار كفالرررة تضرررامنية فررري حررردود 
لتمويرل رأس المرال مليرون دوالر  32المسطح لضمان الشركة فري الحصررول علررى تسهيالت ائتمانية في حردود مبلرل 

 .يذ خطة العمل التي وضعتها الشركةالعامل وتنف

ترم و  1224نروفمبر  42 هذا وقد إعتمدت الجمعية العامة للشركة تلك التسرهيالت بجلسرتها المنعقردة بتراريخ
بضرمان المصرر  لتمويرل رأس المرال العامرل  البنك األهلريمن التسهيالت  الحصول على تلكاالنتها  من إجرا ات 

مليررون جنيرره مصررر ، وبرردأت الشررركة فرري اسررتخدام تلررك  322شررركة العررز الدخيلررة للصررلب وشررركة حديررد عررز بمبلررل 
 . 1223التسهيالت مع نهاية شهر يناير 
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 ملخص نتائج أعمال الشركة المجمعة
 13/31/1034األرباح والخسائر في 

 (جنيهالقيمة بالمليون )

 
 نسبة التغير  2713  2715

 %99-  5.9..9 44..97 المبيعاتصافي 

 %6-  .91.47 5...91 تكلفة المبيعات( -)

 %46-  29..6 21. مجمل الربح

 %4  716 726 والعمومية واإلدارية المصروفات البيعية( -)

 % 64  795 16. المصروفات التمويليةصافى ( -)

 %911-  79 (92) أخرى غير عادية (مصروفات)/ إيرادات )+( 

 %،13-  192،2 (551) األرباح  قبل الضرائب ( / الخسائر) صافي

 %11-  7.9 79 ضريبة الدخل(  -)

 %9.  (1.) .5 الضريبة المؤجلة( +)

 %1،7-  8،7 (572) بعد الضريبةالعام رباح أ( / الخسائر)صافي  

 
 
 

 توزيـعــات األربــاح
 

تم توزيع أرباح نقدية فترية   1223كتوبر أأول للشركة العادية بنا  على قرار الجمعية العامة 
جنيه مليون  132.229بمبلل  1223يونيو  42وفقًا للقوائم المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 

جنيه مصر   20العاملين وحصة مجلس اإلدارة وحصة المساهمين بواقع حصة مصر  شاملة 
 .للسهم
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ى أهميرة لريلى نستعرض بعض اإلنجازات المحققة فى مجال رفرع الكفرا ة ومتابعرة التطرور التكنولروجى تأكيردًا عفيما 
 :مثل هذه اإلنجازات فى الحفاظ على الريادة فى مجال صناعة الحديد فى السوق المحلى واإلقليمى

 المباشر اإلختزال مصانع 
 اسررفنجي حديررد طررن لكررل 4م 198 بلررل حيررث الطبيعرري الغرراز اسررتهالك فرري جديررد وفررر تحقيررق تررم .2

 .1224 عام 4م 191.1 ب مقارنة
 وذلررررك المباشررررر االختررررزال أفررررران لحراريررررات اإلفتراضرررري العمررررر إلطالررررة جديرررردة طريقررررة تطبيررررق تررررم .1

 حرروالي الشررركة علررى سرريوفر ممرا السرريليكون كربيررد علرري تحتررو  مرادة مررن خارجيررة بطبقررة بتبطينهرا
 .ونصف عام لمدة يورو مليون

 
 األطوال صلب مصنع 

( طررن 1،233،222) السررنوية بالخطررة مقارنررة صررلب عررروق طررن 1،239،222 إنترراج تحقيررق تررم .2
 الترري القهريررة التوقفررات مررن الرررغم علررى وذلررك( فقررط طررن 223،222 بحرروالي الخطررة مررن أقررل أ 

 : من كل نتيجة الماضي العام خالل حدثت
o قردرها إنتاجيرة لخسرارة أدى ممرا الطبيعري الغرازات إمرداد لرنقص نظرراً  اإلسفنجي الحديد توافر عدم 

 صلب عروق طن 220،922
o الررذروة، أثنررا  األحمررال بتخفرريض الكهربررا  توزيررع شررركة طلررب علررى بنررا ً  الكهربائيررة الطاقررة نقررص 

 صلب عروق طن 8،422 قدرها إنتاجية لخسارة أدى والذ 
 عنبرررر إلرررى المغطررراة الخرررردة سررراحة مرررن الخرررردة سرررلة لنقرررل ثالثرررة عربرررة وتشرررغيل وتركيرررب تصرررنيع .1

 األثرر عظريم لره كران ممرا فقرط، أشرهر أربعرة قدره قياسي وقت وفي الذاتية بالجهود وذلك الصلب،
 إلرى أدى ممرا سرلة، 232 إلرى 223 مرن ل فرران شرحنها يمكرن التري الخرردة سالت عدد زيادة في
 وذلررك يرروم،/صرربة 33 إلررى 31 مررن خررردة% 222 بنسرربة إنتاجهررا يمكررن الترري الصرربات عرردد رفررع
 .  الطبيعى بالغاز الشركة إمداد لنقص نتيجة المباشر االختزال مصانع توقف فترة أثنا 

 
 األطوال درفلة مصانع 

 تشرررغيل برررد  منرررذ مررررة ألول جديرررد سرررنوى نتررراجإ رقرررم تحقيرررق فرررى 2 األسررريا  درفلرررة مصرررنع نجررراح .2
 .مم21 لمقاس% 31  تشغيل بنسبة( طن 929،222) حوالي بلل المصنع

 تشرررغيل برررد  منرررذ مررررة ألول جديرررد سرررنوى نتررراجإ رقرررم تحقيرررق فرررى 1 األسررريا  درفلرررة مصرررنع نجررراح .1
 (.طن 311،222) حوالي بلل المصنع

 الكفاءة والتطوير التكنولوجى



 

  
1، 

 

  

 0222) قرردرها بكميررة مرررة ألول( أملررس مررم 3.0) مقرراس نترراجإ فررى األسررالك درفلررة مصررنع نجرراح .4
 جديرردة أسررواق فررتح فررى الشررركة لسياسررة ترردعيما وذلررك األمريكيررة، المتحرردة للواليررات للتصرردير( طررن

 .للتصدير
 

 المسطحات مصنع 
 صررررلب مصررررنع مررررن ونقلهررررا خررررردة،% 222 بنسرررربة مصررررهور، معرررردن طررررن  31،222 حرررروالي إنترررراج .2

 نقررص بسرربب المباشررر اإلختررزال مصررانع توقررف خرالل وذلررك األطرروال، صررلب مصررنع إلررى المسرطحات
 .األطوال صلب إنتاج خسائر من قلل مما الطبيعي، الغاز إمداد

 و السررابق بررالرقم مقارنررة سرراعة/طررن 208.1 يبلررل السرراعة فرري اإلنتاجيررة لمعرردل قياسرري رقررم تحقيررق تررم .1
 .1224 عام ساعة/طن 209.9 بلل الذ 

 :خالل من المنتج جودة تحسين .4
o المعررردن تجرررانس لضرررمان الكبيررررة بالبوتقرررة بالغررراز للتقليرررب مسرررامية سررردادة 1 عررردد إسرررتخدام 

 .المصهور
o بررالمنتج معدنيررة الغيررر الشرروائب لتقليررل الوسرريطة البوتقررة لتبطررين الجافررة الحراريررات إسررتخدام 

 .النهائي
 

 المعدنية الخامات رصيف 
 مجمرع لمشررو  التشرغيل اختبرارات وعمرل والكهربائيرة الميكانيكيرة التركيبات أعمال من اإلنتها  تم .3

 أكسررريد مكرررورات تنقرررل التررري السررريور برررين الوصرررل حلقرررة يعتبرررر الرررذ ( N) برررالبرج الخررراص األتربرررة
 ،1 و 2 رقررم المباشررر االختررزال مصررنعي تغررذ  الترري وتلررك بالمينررا  التخررزين سرراحات مررن الحديررد

 .المنطقة هذه في األتربة إنبعاثات منع إلى أدى مما
 تشررغيل بررد  منررذ مرررة ألول( 1) رقررم الجررانتر  لررونش االماميررة األساسررية األذر  تغييررر بنجرراح تررم .1

 .بالشركة المركزية اإلصالح ورش بواسطة وذلك 2893 عام األوناش
 

 الجير كلسنة مصانع 
 جديرردة محرراجر مررن للتكسررر كبيرررة مقاومررة ذو الجيررر  الحجررر مررن جديرردة نوعيررة واسررتخدام تجربررة بنجرراح تررم

 معرردات تمكررين إلررى باإلضررافة المنررتج، المحررروق الجيررر فررى النرراعم نسرربة تقليررل فرري كبيررراً  أثررراً  لرره كرران ممررا
 .األتربة هذه في المحروق الجير نسبة تقليل بعد بكفا ة العمل من الصهر أفران في األتربة تكوير
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  الجودة 

 مرررادة إضرررافة طريرررق عرررن AISI 2223 الصرررلب برتبرررة الخاصرررة للتشررركيل القابليرررة خرررواص تحسرررين ترررم .2
 بواسرررطة الخرررارج مرررن تسرررتورد كانرررت كبيررررة كميرررات محرررل المنرررتج هرررذا يحرررل أن المتوقرررع ومرررن ،"البرررورون"

 .المحلية المنزلية األجهزة مصانع
 Two-side) المينررا بطبقررة الطررال  لعمليررات المناسررب المسررطح الصررلب مررن جديرردة رتبررة اسررتحداث تررم .1

enameling ) المنزلية التطبيقات في والمستخدم الحرارية، والمعالجة البارد على الدرفلة بعد . 
 

 مشروعات أخرى 
بالعديرررد مرررن المعررردات والتجهيرررزات زويررردها المركزيرررة وتاإلصرررالح البرررد  فرررى مشررررو  توسرررعات ورشرررة ترررم  .2

 .المتطورة التي ستمكنها من التوسع في أعمال التصنيع واإلصالح التي تؤديها لمصانع الشركة
البررد  فررى اعمررال تطرروير نظررام انررذار الحريررق والررذ  سرريغطى جميررع مصررانع ومبررانى الشررركة وسرريتم ربطرره  .1

 .ه، مما سيعجل بتحريك وسائل االطفا بقسم األمن بحيث يظهر أ  إنذار للحريق وموقعه بمجرد حدوث
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 دخول العاملين 

 بلغتعامل وموظف فى حين  3230عدد   1223فى الشركة نهاية عام  العاملين عدد بلل 
 -: يلرري ما عامال خالل السنوية العاملين دخول

 

 اإلجمالى بيان
 باأللف

المتوسط 
 بالجنيه

   

 .9.1.66 266.529 املرتبات واألجور

   

 2.5..9 71.162 تأمينات إجتماعية و صندوق التأمني اخلاص

   

 69.912 194..5 رعاية صحية وإجتماعية

   

 ،17،971 8،29175 اإلجمالى

   

 96.629 71.511 (التسويةشهور حتت  3األرباح )األرباح املوزعة 

 
 

 :دخول العاملين بالشركة موزعة علي وظائفهم المختلفةونوضح فيما يلي متوسط 

 
المتوسط السنوى  الوظيفة

 باأللف جنيه
 شهور .األرباح 

 باأللف جنيه
 اإلجمالى

 باأللف جنيه
 421 41 379 مدير قسم

 279 26 253 مدير
 282 31 252 رئيس قسم

 131 12 118 أخصائي/ حماسب /مهندس 
 226 19 217 مالحظ

 179 15 164 مالحظ. م
 117 11 117 فىن

 

 

 

 تنمية الموارد البشرية
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 نظم الموارد البشرية والتدريب وتحسين ظروف العمل
تسررعى الشررركة دائمررًا الررى تطرروير الررنظم الموضرروعة لقيرراس وتقيرريم أدا  العرراملين إيمانررًا منهررا بالرردور الحيرروى 
الرررذى يمثلررره العنصرررر البشررررى فرررى منظومرررة العمرررل والحفررراظ علرررى الصررردارة فرررى مجرررال الصرررناعة ورفرررع الكفرررا ة 

العراملين مرن خرالل بررامج التردريب وقد إستمرت الشركة فرى تحرديث نظرم المروارد البشررية ورفرع كفرا ة اإلنتاجية 
 : المختلفة وكذلك تحسين ظروف العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم كما يلى 

 نظم الموارد البشرية .0

 نطرراق علررى تطبيقهررا ليررتم 1223 عررام خررالل( أ) المجموعررة التشررغيل ظررروف مكافررأت نظررام تطرروير تررم 
 التشررررغيل وظررررروف المخررراطر لررررتعكس الرئيسرررية والمجموعررررات الفرعيررررة والمجموعرررات العمررررل مجموعرررات

 .البعض ببعضها مقارنة المجموعات هذه اله تتعرض التى الحقيقية
 نظررام يكررون وبررذلك العمرروم ومالحظررى المالحظررين ليتضررمن( أ) للمجموعررة األدا  تقيرريم نظررام تطرروير تررم 

 بالكامرل ومتابعتره تطبيقه عملية وتتم بالكامل( أ) المجموعة من العاملين على مطبقاً  الجديد األدا  تقييم
 .ا لى الحاسب على

 تنفيرذ مرع اإلنتاجيرة الكفرا ة رفرع بهردف والقطاعرات اإلدارات مرن للعديرد التنظيمرى الهيكل وتعديل تطوير 
  .فنى 193 عدد بتعيين للشركة التنظيمى بالهيكل الشواغر إلستكمال 1223 لعام التعيينات خطة

 
 :التدريب  .2

 32 واإلشررافية اإلداريرة المهرارات علرى التردريب نسربة بلغرت حرين فى%  08 الفني التدريب نسبة بلغت 
 . مسبقاً  الموضوعة التدريب إحتياجات خطة حسب وذلك التدريب برامج إجمالي من% 

 وتنشرريط العرراملين كفررا ة رفررع إلرري تهرردف والترري التنشرريطي الترردريب برررامج فرري الفنيررين مررن%  43 شررارك 
 .الصناعة مجال في مهاراتهم و معلوماتهم

 الجامعرررة مررع بالتعرراون الشررركة تنظمررره والتررى Mini MBA الرررر برنررامج مرررن العاشرررة الدفعررة تخررريج تررم 
 .بالقاهرة االمريكية

 

 : تحسين ظروف العمل ودعم العاملين ورفع مستوى الخدمات المقدمة .3

مررن خررالل اإلسررتمرار فررى إسررتمرت الشررركة فررى دعررم العرراملين ومسرراعدتهم فررى تحسررين ظررروفهم المعيشررية وذلررك  

 المبررالل وكررذلك تمررت زيررادة لكررل حالررة جنيرره 43.222 ليصرربح الحررد األقصررى زيررادة برنررامج القرررض الحسررن مررع

المسرتفيدين مرن ، وقد بلل إجمالى  الطارئة وظروفهم هملتلبية إحتياجات 1223 عام في العاملين المخصة لسلف
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بتكلفرررة  2399سرررتفيدين مرررن النظرررام منرررذ بدئررره ليصررربح إجمرررالى عررردد المعامرررل وموظرررف  320تلرررك القرررروض 

 .مليون جنيه 44.3إجمالية تبلل 
وزاتدة بدال  السفر  الشركة داخل والختيجية املحلية العمل مأمويات تم تحديث مجموعة من اللوائح املنظمة مل 

 مع الزاتدا  التى طرأ  على 
ً
 .املعيشة للمستوات  إلاداياة املختلفة تمشيت

 على(  إلاسترليني الجنيه ، اليويو ، ألامراكي الدوالي) آلاتية ألاجنبية العمال  بإحدى الختيجية السفر بدال  إصداي 

  الختيجية املمأموياة جهة حسب
ً
 فى املطلوبين واملصتياف الوقت تقليل إلى أدى ممت فقط بتلدوالي إصدايهت من بدال

 . املمأموياة جهة عملة الى الدوالي تحوال

  
ً
 مإنتهرت فتررة خردمته موظرف 75 تكرراملسيتسة الشركة فى تكرام أبنتئهت املحتلين للتقتعد قتمت الشركة بإستمرايا

  .فى هذا العتم 

– للصررررلب الدخيلرررره العررررز شررررركة بعنرررروان إلاداياررررة الشرررر ون  إشرررررا  تحررررت الشررررركة عررررنتررررتيا ى  وثررررتئقي فرررريلم عمررررل تررررم 

 .   تتياخه وحتى 2891 عتم التمأسيس مراحل اثنتء الشركة عرض يتم حيث تتياخ له نجتح الاسكندياة

 :ما يخص الرعاية الصحية  

العديد فى العمل على يفع كفتءة الرعتية الصحية للعتملين وأسرهم  بتقديم  1122إستمر  الشركة خالل عتم  

حيث تم إضتفة عدد من مقدمى الخدمة ختيج النطتق الجغرافى للمصنع  من الخدمت  في املجتل الطبي و الصحي 

 تم إنشتء عيتدا  إلاستشتياين  املنوفية  -أكتوبر -الجيزة –بتلقتهرة 
ً
ألاخصتئيين ( / أستتذة الجتمعت  ) ، أيضت

 املميزين

 -عمتل املسجد  -النتدي عمتل  -عمتل كونتراستيل  -عمتل املقتول )تم توسيع قتعدة املستفيدين بتلخدمة من  

 (جمعية الخدمت  

 :ما يخص النشاط إلاجتماعي 

 مرع والتعتقرد "واسروان والاقصرر الشريخ شررم و القرتهرة معرتلم" يحرال  متضرمنه العتم نصف لرحال  برنتمج تم عمل 

 . أفضل ومواصفت  بشروط الرحال  برنتمج تنفيذ على أول  تصنيف شركت 

 .والعمره الحج قروض من املستفيدين زاتدة وايضت والعمرة الحج دعم من املستفيدين زاتدة 
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وذلررك بهرردف خفررض تكلفررة الطاقررة  02222:1222أيررزو متطلبررات نظررام إدارة الطاقررة ق بتطبيررقامررت الشررركة  .2
 .ورفع كفا ة إستخدامها

 نظرررام مرررن الثانيررة المرحلرررة فرري الشررررو  تررم بمصرررر، صررلب شرررركة وكررأول البيئيرررة، والتشررريعات للقررروانين تحقيقررا .1
 األطرروال لمصررنعى الكهربررى القرروس أفررران مررداخن بررربط والخاصررة الغازيررة لإنبعاثررات المسررتمر البيئررى القيرراس

 .1220 عام خالل استكمالها وسيتم البيئية، للقياسات القومية بالشبكة والمسطحات
  -: يلى ما خالل من السالمة نظم تطوير .4

o المحتمرل الخطرر حراالت لتسرجيل إلكترونري نظرام عمرل ترم Near Miss  التطبيرق فري والبرد 
 .المخاطر من  آمنة عمل بيئة لخلق وذلك المختلفة المستويات علي

o أألمررن و البيئرة مجرالي فري التردريب و التوعيرة خطره ضرمن األولري للمررة المقراولين إدخرال ترم 
 المقراولين عمليرات جميرع لمتابعرة األقرل علري سرالمة و أمرن فررد تواجد ضرورة مع الصناعي

 .الشركه داخل العمل بيئة تحسين في أسهم مما
o ذلرك تطلرب وقرد ، الشرركة تراريخ فرى االولرى للمرة العالمى السالمة بيوم واالحتفال االعداد تم 

 المتخرذة االحتياطرات لتقيريم وذلرك العرالمى الصرلب اتحراد قبل من الموضو  االستقصا  اتبا 
 الصررناعة مسرتوى علررى االكبرر الخمررس االخطرار مرن العرراملين علرى للمحافظررة الشرركة داخرل
 .وفيات حدوث الى أدت والتى

ستمرارًا لسعى الشركة الردائم نحرو تخفريض معردالت اإلصرابة فقرد إنخفضرت تلرك المعردالت بنسربة  ونتيجة لما سبق وا 
  .حوادث جسيمةعدم وجود مع  1221عن عام % 32و  1224عن عام % 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السالمة المهنيةنظم إدارة الجودة والبيئة و
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 نظم المعلومات 
 

 

دارة نظررم المعلومررات المعلومررات ورفررع كفررا ة العرراملين بررإهتمامررًا خاصررًا بتطرروير وتحررديث نظررم إدائمررًا ولى الشررركة ترر 
ستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تطروير منظومرة إتخراذ القررار بالشرر  مجالهذا اللمواكبة المستجدات العالمية فى   كةوا 

 :وفي سبيل ذلك فقد قامت إدارة الشركة خالل العام بما يلى 
 

وقامرت اللجنرة بعقرد إجتماعرات  ERPالمؤسسرات  موارد تخطيطتشكيل لجنة لدراسة مشرو  تطبيق نظام  تم .2
كررذلك تحديررد تطبيررق، و الالمررذكور بهرردف تقيرريم مرردى الفائرردة مررن للنظررام مطولررة مررع أكبررر المرروردين العررالمين 

بزيرارة بعرض الشرركات الترى تطبرق تلرك اللجنرة أيضرًا قامرت  إلحتياجرات الشرركة المختلفرة وقرد النظام المالئرم
بنرراً  عليرره تررم طرررح مناقصررة لتوريررد النظررام علررى الشررركات و ،  علررى مزايررا ومشرراكل التطبيررقرف للتعررالررنظم 

ألفضرل بينهرا العرروض إلختيرار ا هذهالشركات  بعروض فنية ومالية وجارى تقييم تلك وتقدمت  سالفة الذكر
 .والتعاقد معها

ممرا سراعد علرى  Unified Communications اإلتصراالت الرداخلى نظراموتشغيل  تركيباإلنتها  من  تم .1
سررررعة إنجررراز المهرررام المختلفرررة نظررررًا لسرررهولة التواصرررل برررين العررراملين داخرررل الشرررركة علرررى إخرررتالف أمررراكنهم 

 .وكذلك فر  القاهرة
فررى عمليررات تررم التوسررع فررى نظررام األرشرريف اإللكترونررى لحفررظ مسررتندات الشررركة كررذلك تررم إسررتخدام البرنررامج  .4

عتمادهرررا وجررارى  تحميرررل كافررة مسرررتندات الشررركة علرررى  سررتكمالإ الترردقيق اإللكترونررى لمسرررتندات الصرررف وا 
 .البرنامج المذكور

 نظرررام طريرررق عرررن الغيرررار قطرررع مرررن جرررز  وكرررذا التسرررليح حديرررد مرررن الشرررحن بيانرررات تسرررجيل نظرررم تحرررديث ترررم .3
 الغيرار قطرع وبراقى المسرطحات على تطبيقة وجارى اليدوى التسجيل من بدال Barcode system الباركود
 .العام هذا خالل
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 التالية باألعمال بالشركة المحيط المجتمع تجاه جتماعيةاإل بالمسئولية منها لتزاماإ الشركة قامت

 :2104 عام خالل

مليررون جنيرره  40بإعتمرراد التبررر  بمبلررل  21/22/1224إسررتكمااًل لمررا تررم إقررراره بواسررطة الجمعيررة العامررة فررى  -

 12فقرد قامرت الشرركة بسرداد الجرز  المتبقرى وقرردره  1224لرصرف طريرق أم زغيرو ومرا ترم سرداده خرالل عررام 

 .مليون جنيه  40اإلسكندرية  محافظةليصبح إجمالى ما تم سداده لخالل العام مليون جنيه 

 لبرررراقيبررررنفس المزايررررا الممنوحررررة إسررررتكمااًل لخطررررة تعينررررات العررررام السررررابق وذلررررك  بالشررررركة معرررروق 23 تعيررررين  -

  .العاملين

باإلضررافة  ى للشررركة بصررفة أساسررية وكررذلك خارجررهالتبررر  للعديررد مررن الجمعيررات الخيريررة فررى النطرراق الجغرافرر -

مليرون جنيره طبقرًا إلعتمراد  22.9الى بعض الحاالت اإلنسرانية وقرد بلرل إجمرالى التبرعرات خرالل العرام مبلرل 

 .مليون جنيه 20بمبلل   تبرعات المجتمعيةلل 4/0/1223بتاريخ  العامةالجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتماعية   إلا المسئولية
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 : بـ حيث قامت الحوكمة بقواعد شركةال تلتزم -

 

o بقواعررد القيررد والشررطب واإلفصرراح التررى تتطلبهررا البورصررة المصرررية حيررث قامررت خررالل العررام باإلفصرراح  اإللتررزام
كرررذلك تلترررزم الشرررركة بسرررداد اإلشرررتراكات  ، عرررن كافرررة األحرررداث الجوهريرررة والقررروائم الماليرررة وأى متطلبرررات أخررررى

 .والرسوم الدورية والغرامات التى تفرضها إدارة البورصة فى المواعيد المقررة
o جلسررة خررالل  24وقررد عقررد المجلررس  تنفيررذ  عضررو 1 وعرردد تنفيررذ  غيررر عضررو 24 مررن اإلدارة مجلررس يتكررون

 .العام
o يرأس مجلس اإلدارة رئيس غير تنفيذى وال يتم الجمع بين منصب رئيس المجلس والعضو المنتدب. 
o وضع قواعد صارمة لتعامالت العاملين بالشركة على أسهمها. 
o  لمجلس اإلدارةتقريره  األطراف ذات العالقة ورفععامالت مع لمراجعة المتكليف مستشار مستقل. 

 
 :المراجعة لجنة

 .تتكون لجنة المراجعة من عضوين غير تنفيذيين من أعضا  المجلس وعضو من ذوى الخبرة -
 .1223عام إجتما  خالل  29تعقد اللجنة إجتماعها بصورة دورية وقد تم عقد  -
 : رب تختص لجنة المراجعة -

o بتطبيقها اإللتزام ومدى للشركة الداخلية الرقابة إجرا ات ومراجعة فحص . 
o جديدة محاسبية معايير تطبيق عن الناتجة والتغيرات المتبعة المحاسبية السياسات دراسة.  
o جرا اتهررا الداخليررة المراجعررة وأدوات آليررات ومراجعررة فحررص  تقررارير ودراسررة ونتائجهررا وخططهررا وا 

 . توصياتها تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة
o يلى ما ومراجعة إعداد فى تتبع التى اإلجرا ات فحص :   

i. والمجمعة المستقلة والسنوية الدورية المالية القوائم .  
ii. التقديرية الدخل وقوائم النقدية التدفقات قوائم بينها ومن التقديرية الموازنات. 
iii.  الررى إلرسررالها تمهيررداً  اإلدارة مجلررس علررى عرضررها قبررل المبدئيررة الماليررة القرروائم مشرررو 

 . الحسابات ىمراقب
 
 

    الحوكمة



 

  
27 

 

  

 
 

o أو إقرالتهم بإسرتقالتهم المتعلقرة األمرور فرى والنظرر أتعرابهم وتحديرد الحسرابات مراقبرى تعيرين اقتراح 
 .القانون احكام يخالف ال وبما

o  بخرررالف الشرررركة لصرررالح خررردمات برررأدا  الحسرررابات مراقبرررى بتكليرررف األذن شرررأن فرررى الررررأى إبررردا 
 .إستقاللهم بمقتضيات يخل ال وبما المقدرة األتعاب شأن وفى المالية القوائم مراجعة

o مالحظررررات مررررن برررره ورد فيمررررا ومناقشررررته الماليررررة القرررروائم بشررررأن الحسررررابات ىمراقبرررر تقريررررر دراسررررة 
هم وبررين بيررن النظررر وجهررات فررى الخالفررات حررل علررى والعمررل شررأنها فررى تررم مررا ومتابعررة وتحفظررات

 .إدارة الشركة
o طبيعررة عررن المرررتبطين غيررر المتخصصررين الخبرررا  أحررد مررن اإلدارة لمجلررس تقريررر رفررع مررن التأكررد 

 إضرررارها وأ إخاللهررا مرردى وعررن العالقررة ذات األطررراف مررع إبرامهررا تررم التررى والصررفقات العمليررات
  .فيها المساهمين او الشركة بمصالح

o المالية الرقابة وهيئة الحسابات مراقب لتوصيات الشركة ادارة استجابة من بالتحقق اللجنة وتقوم.  
o  عتمادالحسابات و  مراقبي/  السادة متطلبات إستيفا  . اإلضافية األعمال عن أتعابهم ا 
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 النظرة المستقبلية  
 

  التسليح حديد -: أوالً  
 المحلى السوق 

بالتوسرع فري مشرروعات البنيرة التحتيرة يتجه الطلب المحلي على حديد التسليح الى النمو التردريجي مردفوعا 
انفرراق تحررت  22ولعررل ابرررز تلررك المشررروعات هرري . واإلسرركان الترري تنفررذها الحكومررة باإلضررافة الررى الجرريش

ون فرردان وبنررا  مليررون وحرردة سرركنية، كررذلك قامررت الحكومررة بفرررض قنرراة السررويس الجديرردة، استصررالح مليرر
سررنوات  4ولمرردة  1220إعتبررارًا مررن أول مررايو طررن /جنيرره 329بمررا ال يقررل عررن % 9رسرروم حمايررة قرردرها 

وهرررو مرررا سررروف يقلرررل كثيرررا مرررن الشرررحنات الرررواردة الرخيصرررة وبالترررالي ترتفرررع الحصرررة قادمررة تحررررر تررردريجيًا 
وسرروف تتررأثر أسررعار البيررع المحليررة بتكلفررة الخامررات والترري . السرروقية للمنتجيررين المحليررين بزيررادة مبيعرراتهم

 .تتجة حاليا الى االنخفاض
 
 العالمى السوق  

تبراطؤ النمرو االقتصراد   فرى مقردمتهايعاني السوق العالمي حاليا مرن انخفراض الطلرب نتيجرة عردة عوامرل 
فرري الصررين ووجررود طاقررات إنتاجيررة فائضررة عررن الحاجررة يررتم الرردفع بهررا السررواق التصرردير وهررو مرراينتج عنرره 

ن أوكرانيرا وبعرض بلردان الشررق كما ان االضطرابات السياسرية فري كرل مر. انخفاض في مستويات األسعار
كرل ذلرك يضرغط . األوسط تؤثر سلبا على الطلب والذ  بدوره يؤد  الى خفض األسعار للمنتجات النهائية

وسروف تسرتمر الصرين . على أسعار الخامات التي من المتوقع ان تشهد دورة جديدة من انخفاض أسرعارها
لقدرتها التصديرية الهائلة واسعارها المتدنية وهرو مرا  في كونها المنافس الرخيص في األسواق العالمية نظرا

 .سوف يؤد  الى زيادة اإلجرا ات الحمائية في الدول المستوردة ومنها منطقة الشرق األوسط
 

 الصلب مسطحات -: ثانياً   
 المحلى السوق 
 حاليرررا الحكومرررة وعات تنفرررذهامشرررر طلرررب علرررى مسرررطحات الصرررلب فررري التعرررافي فررري ظرررل ال سررروف يسرررتمر 

مدادات الغاز الطبيعي فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي خاصة و  للمنازل حيث مرن المتوقرع زيرادة وا 
تلررك المشررروعات بعررد انعقرراد مررؤتمر اإلسررتثمار فرري مررارس وضررخ اسررتثمارات اجنبيررة جديرردة فرري حزمررة مررن 

وعلررى ضررو   –كررم أنرره مررن المتوقررع . تعررديل قرروانين اإلسررتثمارو المشررروعات الجاذبررة لرررأس المررال األجنبرري 
أن يقرررل حجرررم الرررواردات لصرررالح المنتجرررين المحليرررين وهرررو مرررا يرررنعكس  –نررردرة الررردوالر المتررراح للمسرررتوردين 

 .باإليجاب على مبيعات شركة الدخيلة المحلية وحجم انتاجها الموجه للسوق المحلي
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 العالمى السوق 
فرري النمررو البطرري  مررع زيررادة اإلنترراج المعررروض  –وخاصررة فرري أوروبررا  –سرروف يسررتمر اإلقتصرراد العررالمي 

مما يؤد  الى مزيد من خفض األسعار كما ان الطلب سوف يظرل عنرد مسرتوياته الحاليرة باسرتثنا  السروق 
 الررذى مررن المتوقررع أن يشررهد معرردالت نمررو أفضررل نسرربيًا مررن نظيررره األوروبررى والمنرراطق األخرررى األمريكرري 
 .درات الشركة خالل الفترة القادمةمما يجعله سوق جاذبة لصامن العالم 

هذا وسوف تستمر الشركة في مواجهة عقبات عدم وفرة الطاقة الالزمرة للتشرغيل األمثرل مرع ارتفرا  أسرعار 
ربحيرة الشرركة ولكرن سروف تسرتمر الشرركة فري  هرامش الغاز الطبيعي وبالتالي التأثير السلبي المتوقع على

خفررض أسررعاره لصررناعة  العمررل علررى لترروفير امرردادات الغرراز مررعمفاوضرراتها مررع الجهررات الحكوميررة المعنيررة 
الحديررد المختررزل نظرررا إلعتمرراد تنافسررية هررذه الصررناعة علررى تكلفررة الغرراز الطبيعرري وبالتررالي صررمودها امررام 

 .الواردات الرخيصة
 


