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 نبذة عن الشركة
 
  كشركة  1982ساهمة مصرية( في عام اإلسكندرية )شركة م –تأسست شركة العز الدخيلة للصلب

لسنة  230ستثمار رقم إلالمعدل بقانون ا 1974لسنة  43م ستثمارية مشتركة وفقًا ألحكام القانون رقإ
وذلك باسم شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتم  1997لسنة  8والمستبدل بالقانون رقم  1989

 .1982يوليو  17ريخ بتا 104918التسجيل بالسجل التجارى تحت رقم 
  13/11/1991تم قيد أسهم الشركة فى بورصة األوراق المالية بتاريخ . 
  : سنة 50مدة الشركة 
   ض الشركةغر: 
 . ونوعياته أشكاله بكافة والصلب الحديد وتصنيع وتشكيل إنتاج .1
 . والصلب الحديد لصناعة الالزمة اإلنتاج ومستلزمات الوسيطة السلع وتصنيع إنتاج .2
 ومسرررتلزمات الوسررريطة والسرررلع والصرررلب الحديرررد ومنتجرررات خامرررات فرررى تجرررارواإل وتسرررويق وبيرررع شررررا  .3

 . المصنع بإنتاج يتعلق فيما والصلب الحديد لصناعة الالزمة اإلنتاج
 الخاصررة والماليررة واإلداريررة والفنيررة التكنولوجيررة بررالنواحى المتعلقررة ستشرراراتواإل الخرردمات بكافررة القيررام .4

 .   والصلب الحديد بصناعة
 . سبق بما المرتبطة أو المتممة أو المكملة األنشطة بكافة القيام .5
 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 
  رئيس مجلس إدارة الشركة السيد المهندس/ فاروق زكى إبراهيم 
 رائد الببالوى. العضو المنتدب األستاذ/ محمد 
 مراقبى الحسابات :   

o  / مؤسسة   - حاتم عبد المنعم منتصراألستاذKPMG  حازم حسن وشركاه 
o  للمحاسبة والمراجعة  المتضامنون -األستاذ / عماد راغبE & Y 
o السادة /الجهاز المركزى للمحاسبات 
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 رأس المـــال
 

o  مليار جنيه طبقًا لقرار الجمعية العامرة غيرر العاديرة بتراريخ  1.5حدد رأس المال المرخص به
وترم  2000لسرنة  352سرتثمار رقرم ادر بشرأنه قررار الهيئرة العامرة لإالص 1999أكتوبر  10

 التأشير في السجل التجارى بذلك.
o  مصرررررررريًا فرررررررى  جنيهرررررررا 1.336.441.300 بالكامرررررررل يبلرررررررل رأس المرررررررال المصررررررردر والمررررررردفو

31/12/2015.  

 

 
 

وفيما يلى بيان بقائمة مساهمى الشركة ونسبة مساهمة كل منهم وعدد ممثليهم فى مجلس اإلدارة 
  -:31/12/5201فى 

 

 عضوية المجلس % عدد األسهم المساهم

 أعضاء 8 % 54.59 7،295،158 شركة حديد عــــز

 عضو 2 % 10.76 1،438،229 بنـك االستثمـــار القومي

 عضو 1 % 4.26 569.116 شـركة مصــر للتأميــن

  مين االجتماعي بالقطاع الحكومــىصندوق التأ

 وصندوق التأمين االجتماعي بقطاع األعمال العام والخاص
852،348 

434،297 

6.38 % 

3.25 % 
 عضو 1

 عضو 1 % 5.77 771،680 شركة األهلي كابيتال القابضة

 عضو 1 % 4.79 640،180 الهيئــة المصرية العامة للبترول

 عضو 1 % 2.05 274،360 الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعيـة والتعدينيـة

 - % 8.15 1،089،565 آخـــرون

 عضو 15 % 100.00 13،364،413 إجمالى
 
 
 
 
 
 

55% 37% 

8% 

 2015ديسمبر  31هيكل المساهمين فى 
 أخرون هيئات و مؤسسات و بنوك 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 
 بنك االستثمار القومي غري تنفيذى أ ./ السيد حممد إمام دياب  10
 اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى غري تنفيذى  أبو اجملد عبد الاله أمحد سليمأ ./ 11
 شركة مصر للتأميـن غري تنفيذى أ./ أمحد شوقى فريـــــــــــــــــــــد احلنك  12
قالدة أنطونعطية منصور /  .أ 13  األهلي كابيتال القابضة غري تنفيذى 
 اهليئة املصرية العامة للبرتول غري تنفيذى  م./ حممد عبد الفتاح حامد منصور  14
حشادعطا اهلل / أسامة إبراهيم  .م 15  وباقي املسامهني اجلهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية غري تنفيذى 

 :5201التى طرأت على تشكيل المجلس خالل عام التعديالت 
  محمد عبد الفتاح حامد منصور ممثال للهيئة المصرية العامة للبترول خلفا للسيد  /تعيين السيد المهندس

 .8/6/2015اعتبارا من  هشام لطفى محمد سيد  األستاذ/
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكيل مجلس اإلدارة
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   إستثمارات الشركة

 
السوقية محليًا وعالميَا  الدخيلة للصلب للحفاظ على حصتهاالعز ستراتيجى لشركة فى إطار التوجه اإل

ستثمار فى عدة قامت الشركة باإلبالدخيلة  بمصانع الشركة التوسع ومواجهة تحديات عدم القدرة على
ديسمبر  31فى   إستثمارات الشركةشركات شقيقة وتابعة من أجل تحقيق األهداف المذكورة وقد بلغت قيمة 

 ليون جم.م 1.874مبلل  2015
 -: التى تم إدراجها بالقوائم الماليةو  ستثماراتإلا وقيمة فيما يلى بيان بنسبةو 
 

 31/12/2015 
نسبة  

 المساهمة
  جنيهباأللف  القيمة

   شركات تابعة  مالية فىاستثمارات 
 45،000 ٪90 شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاوالت "كونتراستيل" )ش.م.م( -
 1،828،464 ٪44 لصناعة الصلب المسطح )ش.م.م(شركة العز  -

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

 71.947 %40 تحت التصفية  –ش.ذ.م.م ( 

 25 %50 )ش.ذ.م.م( مصر  –الدخيلة للحديد والصلب  –شركة العز  -

   استثمارات مالية متاحة للبيع 

 17،726 %5 الشركة العربية للصلب المخصوص )ش.م.م(  -
 0.510 %50 )تحت التصفية ( EZDK Steel UK LTDشركة  -
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 2015نشاط الشركة خالل عام 
 

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

 األرقام باأللف            

 
     

مرررداد الغررراز إوذلرررك بسررربب نقرررص  % عرررن نفرررس الفتررررة مرررن العرررام السرررابق23إنخفرررض إنتررراج الحديرررد المخترررزل بنسررربة 
، وكرررذلك إنخفضرررت  الرررف طرررن مرررن الحديرررد المخترررزل 614نتررراج بحررروالى إلالطبيعرررى للشرررركة ممرررا نرررتج عنررره نقرررص ا

% مررن الخطررة اإلنتاجيررة  81محققررة نسرربة  % عررن مثيلتهررا فررى العررام السررابق 13إنتاجيررة مربعررات الصررلب بمقرردار 
إستهالك الطاقة الكهربائيرة فتررة أحمال  متأثرًا أيضًا بنقص إمدادات الغاز الطبيعى وكذلك فترات تخفيضالمستهدفة 

 الذروة.
% وكررذلك تررأثر إنترراج مسررطحات  82% محققررة  15وبالتبعيررة تررأثرت كميررات اإلنترراج مررن األطرروال بإنخفرراض قرردره 

حير  إنخفضرت كميرة اإلنترراج  الصرلب بصرورة أكبرر نظررًا إلعتمراده علرى الحديرد المختررزل بصرورة أكبرر مرن األطروال
      % . 68% مقارنة بالعام السابق وكذلك بلغت نسبة تحقيق الخطة  19بنسبة 

 )يتم إضافة حادثة الفرن ؟(   
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 المبيعات
 
عررالن يررتم اإلسررعار البيررع للمنتجررات بصررفة دوريررة و يررتم مررن خاللهررا تحديررد أشررركة بسياسررة بيعيررة واضررحة التلتررزم  

لمربعررات األسررعار العالميررة برزهررا أالعديررد مررن العناصررر  مررن خررالل تحديررد سررعر الحديررد ويررتمفررى الصررحف ،  عنهررا
مؤثراتهرا حجرم القروى الشررائية قوى العرض والطلب والتى تعد من أهرم  - سعر صرف العمالت األجنبية -الصلب 

 .وض من الحديد مقابل طلبات الشرا ونشاط قطا  المقاوالت. وكمية المعر 
 المبيعات كمية : 
  الرف طرن العرام الماضرى بنسربة  2669.0الرف طرن مقارنرة برر  2459.3بلغت كمية المبيعرات خرالل العرام

 %.7.9انخفاض قدرها 

 

     العام الماضى:و  2015بالموازنة التخطيطية لعام مقارنة  2015بما تم تحقيقه فى يلى بيان مقارن  وفيما 

 2014عام  2015عام  البيـــــــــــــــــان
الموازنة 

 التخطيطية
 نسبة التغير 

نسبة تحقيق 

 الخطة

         المبيعات  باأللف طن:

         المبيعات المحلية:

 %38.8 %31.9- 16.0 9.1 6.2 مربعات الصلب

 %90.0 %2.5 1976.1 1734.3 1777.5 األطوال

 %79.2 %13.8- 506.8 465.5 401.3 الصلب مسطحات

 %87.4 %1.1- 2498.8 2208.9 2185.0 إجمالي كمية المبيعات المحلية

      الصادرات :

 %41.0 %54.2- 144.0 128.9 59.0 األطوال

 %50.8 %35.0- 424.1 331.2 215.3 مسطحات الصلب

 %48.3 %40.4- 568.1 460.1 274.3 إجمالي كمية الصادرات

 %80.2 %7.9- 3067.0 2669.0 2459.3 اإلجمالي العام لكمية المبيعات

,  1836.5, األطوال
75%  

,  616.6, المسطحات
25%  

,  6.2, مربعات الصلب
0%  

 كمية المبيعات
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 : قيمة المبيعات 

مليار جم العام الماضى بنسبة انخفاض قدرها  12.1مليار جم مقارنة ب  10.6بلغت قيمة المبيعات خالل العام 
 % كما يلى:22.2% و نسبة أنخفاض ايضا عن مستهدف العام قدره 12.3

 2014عام  2015عام  البيـــــــــــــــــان
الموازنة 

 التخطيطية
 نسبة التغير

نسبة تحقيق 

 الخطة

         : قيمة المبيعات

         المبيعات المحلية بالمليون جنيه

 %87.1 %1.1- 8934.3 7865.3 7780.3 األطوال

 %82.9 %15.5- 2189.1 2147.9 1813.9 مسطحات الصلب

 %36.0 %37.8- 60.0 34.7 21.6 مربعات الصلب

 %27.9 %59.7- 164.0 113.3 45.7 مبيعات عرضية

 %85.1 %4.9- 11347.4 10161.2 9661.5 إجمالي المبيعات المحلية بالمليون جنيه

       الصادرات بالمليون دوالر

 %31.7 %65.6- 82.1 75.6 26.0 األطوال

 %41.6 %50.4- 246.4 206.3 102.4 مسطحات الصلب

 %39.1 %54.4- 328.5 281.9 128.4 إجمالي الصادرات 

 %77.8 %12.3- 13684.4 12130.6 10643.0 إجمالي قيمة المبيعات بالمليون جنيه

 
  : أهمهاالى عدة عوامل  5201خالل عام  المحققة ويرجع اإلنخفاض فى كمية وقيمة المبيعات 

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

o  عدم إنخفاض حجم الصادرات من األطوال نظرًا لإنخفاض الشديد فى أسعارها عالميًا مما أدى الى
مواجهة هذا اإلنخفاض وأدى ذلك الى زيادة حجم الواردات على  بمعايير التكلفة المتاحةقدرة الشركة 

 الى مصر خالل نفس الفترة.
o عدم قدرة الشركة على تغيير أسعار ى مع مقابل الدوالر األمريك أدى إنحفاض قيمة الجنيه المصرى

 عن التغير فى سعر الصرف. اإلنتاجالبيع بما يعكس الزيادة فى تكلفة 
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 حتياجات تدبير اإل
ممرررا أدى الرررى توقرررف أفرررران ترررأثرت أنشرررطة تررردبير اإلحتياجرررات خرررالل العرررام بعررردم إنتظرررام إمررردادات الغررراز الطبيعرررى 

ضررمان إسررتمرار العمليررة المباشررر ، ومررا إسررتتبعه ذلررك مررن عمليررات ترردبير طارئررة لبرردائل أخرررى مررن أجررل اإلختررزال 
باإلضافة الرى عردم قردرة البنروك علرى تروفير العملرة األجنبيرة الالزمرة لشررا  كرل نتاجية خالل فترات إنقطا  الغاز اإل

 اإلحتياجات من المواد الخام وقطع الغيار المستخدمة فى اإلنتاج.

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

 نسبطبقًا للمقارنة بالعام الماضى أسعار خامات حديد التسليح المستوردة خالل العام  ض متوسطانخف 
 كما يلى :أدناه 
o ( مكورات الحديدIOP بنسبة )36 % 
o  35النولون لطن مكورات الحديد بنسبة % 
o  31الخردة المستوردة بنسبة % 
o ( الحديد المختزلDRI بنسبة )31 % 
o  (الحديد الزهرPig Iron بنسبة )29 % 

 المحلية حتياجاتاإل:  ثانياً 
o  والتى تمثل نسبة  مكعب متر مليون 525نتيجة لعدم إنتظام إمدادات الغاز الطبيعى تم إستالم حوالى

 مما  ،2014 لعام الطبيعى الغاز كمية عن%  23 إنخفاض بنسبة السنوية و التعاقد كمية من% 63
 المعدنية الخامات من كبيرة كميات شرا  ومااستتبعه المباشر اإلختزال لمصانع للتوقفات المتكررة أدى

 46هذا باإلضافة الى إرتفا  متوسط سعر الغاز بنسبة  (DRI, Steel Scrap, Pig Iron) البديلة
 أثرت هذه العوامل بالسلب على تكلفة اإلنتاج. % خالل العام عن العام الماضى وقد

o و بنا   2018حتى يوليو  2014أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات اعتبارا من يوليو  تزايد
 .% عن مثيله من العام الماضى عن نفس الفترة21ارتفع متوسط سعر الكهربا  بنسبة عليه 

o عن مثيلتها فى نفس الفترة من العام الماضى.8متوسط سعر شرا  الخردة المحلية بنسبة  إنخفاض % 
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 التمويل
o جنيررره مصررررن مقارنرررة بمبلرررل  مليرررار 7.068المعرررادل لمبلرررل  حررردود التسرررهيالت اإلئتمانيرررة الممنوحرررة مرررن البنررروك بلرررل اجمرررالي

)المغطاة أمرام إسرتحقاقات حدود التسهيالت اإلئتمانيرة الممنوحرة اجمالي، كما بلغت 2014عام جنيه مصرن  ليارم 7.625
 مليون جنيه مصرى. 180، مقارنة بمبلل جنيه مصرن ونملي 2.164المعادل لمبلل  من البنوك بالدوالر األمريكى(

o المعرادل ة والمغطرا مليون جنيه مصرى 6.549المعادل لمبلل المستخدمة والتسهيالت اإلئتمانية القروض أرصدة اجمالى بلل
 مليرار 3.557مليون دوالر أمريكى المعرادل لمبلرل  455جنيه مصرى و ارملي 5.068جنيه مصرى )  ارملي 2.164لمبلل 

مليررون  4مليررون يررن يابررانى المعررادل لمبلررل  55مليررون جنيرره مصرررى و 84مليررون يررورو المعررادل لمبلررل  9.7جنيرره مصرررى و
  للعمله األجنبية.% 42% للجنيه المصرى و58جنيه مصرى( بنسبة 

o  مليار 2.757) جنيه مصرى يارمل 3.355القروض والتسهيالت اإلئتمانية طويلة األجل المعادل لمبلل  أرصدة مالىإجبلل 
 15مليرون يرورو المعرادل لمبلرل  1.7و مليرون جنيره مصررى  583مليون دوالر أمريكى المعرادل لمبلرل  75جنيه مصرى  و

 % للعمله األجنبية.18جنيه المصرى و % لل82مليون جنيه مصرى( بنسبة 
o المعرادل لمبلرل والمغطراة  جنيره مصررى مليرار 3.194المعرادل لمبلرل  أرصدة التسهيالت اإلئتمانية قصيرة األجل بلل اجمالى

جنيره  مليرار 2.974مليون دوالر أمريكى المعادل لمبلل  380جنيه مصرى  و  ارملي 2.311مليون جنيه مصرى )2.164
مليرررون جنيررره  4مليرررون يرررن يابرررانى المعرررادل لمبلرررل  55مليرررون جنيررره مصررررى و 69مليرررون يرررورو المعرررادل لمبلرررل  8مصررررى و

  % للعمله األجنبية.57% للجنيه مصرى و 43مصرى( بنسبة 
o على 61% : 39طويلة األجل للتسهيالت اإلئتمانية قصيرة األجل   اإلئتمانية بلغت نسبة إستخدام القروض والتسهيالت %

 لى.التوا
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 المستخدم من التسهيالت اإلئتمانية قصيرة وطويلة األجل  حدود التسهيالت اإلئتمانية قصيرة وطويلة األجل 

 الحدود والمستخدم من التسهيالت اإلئتمانية المغطاة

 بالملياراألرقام 
 جنيه

39% 

61% 

 نسبة إستخدام القروض والتسهيالت اإلئتمانية طويلة األجل

 نسبة إستخدام التسهيالت اإلئتمانية قصيرة األجل  
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o المسررتحقة االقسرراط البنكيرة للقرروض طويلررة االجرل  جميرعمليررون جنيره مصررى تمثررل  359مبلرل  سرردادقامرت الشرركة ب

 .العام  خالل 
o  رى ررررررررررررر% للجنيره المص11.34نحرو بلل المتوسط المرجح لسعر اقترراض الشرركة للتسرهيالت االئتمانيرة قصريرة االجرل

كما بلل المتوسط المررجح لسرعر اقترراض الشرركة للقرروض والتسرهيالت طويلرة االجرل ، % للدوالر األمريكى 3.88و 
 % للدوالر األمريكى.4.12% للجنيه المصرى و 12.11 نحو

o  عررام 6.1إرتفعررت نسرربة إجمررالى الفوائررد المدينررة والعمرروالت والمصررروفات البنكيررة إلررى إجمررالى الررديون البنكيررة مررن %
 577الفوائد المدينة والعموالت والمصرروفات البنكيرة بلغرت بلغت   هذا وقد ، 2015% عام 6.6لتصل إلى  2014

 . 2015مليون جنيه مصرى فى عام 
والتسهيالت اإلئتمانية ، حي  زادت مبرالل  القروضالزيادة فى مبالل إستخدام متضمنة ت الزيادة فى مبلل الفوائد  جا

 .2014مليون جنيه مصرى عن عام  1,560 بزيادةو %  22اإلستخدام بنسبة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
12 

 

  

 
 

 نتائج األعمال 
 

 ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة
 (القيمة بالمليون جنيه)

 

 نسبة التغير 2014 2015

%12- 12,130 10,643 صافى قيمة المبيعات   

(9.820) تكلفة المبيعات   (11,216) -12%  

%10- 914 823 مجمل الربح   

   8%  8 %   

%61- 41 16 ايرادات تشغيلية اخرى   

%5- (112) (106) مصروفات البيع والتوزيع   

%7 (297) (319) المصروفات االدارية   

%22 (55) (67) مصروفات تشغيلية اخرى   

%29- 491 347 التشغيل  مناألرباح الناتجة   

   3%  4 %   

%100+ 9 18  فى شركات تابعة ايرادات استثمارات  

%65 (465) (765)  تمويليةالمصروفات صافى ال  

%1243- 35 (400)  صافى األرباح/)الخسائر( قبل الضرائب  

  -4 %  0.3 %   

%100- (29) - ضريبة الدخل  

%360 30 137 الضريبة المؤجلة   

%828- 36 (263) بعد الضرائب العام (سائرخ/ ) ربحصافى   

% 2.5- العام ( خسائر/ ) ربحنسبة صافى   0.3 %   

(19.66) )جنيه/سهم(/ )خسائر(   نصيب السهم فى األرباح  2.39  

 
 العديد من التحديات التى ادت الى تحقيق خسائر مقارنة بالعام السابق نتيجة لما يلى: 2015شهد عام 

o  نخفررراض انحسرررار الطلرررب و باالضرررافة الرررى ، السرررعر فرررى اسرررواق التصررردير لتصرررريف الفرررائض مرررن االنتررراج ا 
للمسرطحات % 52% لحديرد التسرليح و11الضغوط السعرية فى السوق المحلى نتيجة لزيادة الواردات بنسربة 

 مقارنة بالعام الماضى وضعف الحماية الجمركية لصناعة حديد التسليح.
o  ولمردة سرنة % 75بنسربة قردرها ة و دوالر لكرل مليرون وحرده حررار  7تأثير رفرع سرعر توريرد الغراز الطبيعرى الرى

االسرتفادة مرن الطاقرة و عردم أدى الرى كاملة مقارنة بالعام الماضى باالضافة الرى عردم انتظرام امردادات الغراز 
 .االنتاجية المتاحة لمصانع االختزال
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o  مقارنة بالعام الماضى.32الكهربائية بنسبة زيادة اسعار الطاقة % 
o مقارنة بالعام الماضى. %9بنسبة  مريكىالدوالر األو  ت الرئيسيةالعمال انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل 
o  وكررذلك المصرراريف والعمرروالت وتكلفررة ترردبير العملررة زيررادة اسررعار الفائرردة علررى التسررهيالت االئتمانيررة الدوالريررة

 البنكية مقارنة بالعام الماضى.
o  بالمعررادل 110برررر فررتح اعتمررادات اسررتيراد المررواد الخررام وقطررع الغيررار مررن خررالل تسررهيالت مغطرراه بالكامررل %

 بالجنية المصرى. 
o  وفيما يلى بيان مقرارن يوضرح ترأثير العوامرل السرابق ذكرهرا علرى نترائج أعمرال الشرركة خرالل النصرف الثرانى

 مقارنًا بالنصف األول من العام : 
 

 
 إجمالى العام النصف الثانى األولالنصف 

 2.459.305 1.027.977 1.431.328 المبيعات كمية إجمالى

 10.643.525 4.458.302 6.185.223 المبيعات قيمة إجمالى

 823.373 396.731 426.642 مجمل الربح 

 (262.810) (104.421) (158.389) (الخسارة/ ) الربح صافى
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 قائمة التدفقات النقدية
 

 (القيمة بالمليون جنيه)       

    2015 2014 

 34.54 (399.66)       الضرائب قبل الفترة (خسائر)/  أرباح صافي

 التشغيل أنشطة من المتاحة( في المستخدمة) النقدية صافي
  

 

1.516.57 (1,877.67) 

 االستثمار أنشطة( في المستخدمة) النقدية صافي

 

(233.59) (138.84) 

 1,937.84 (663.60)       التمويل أنشطة من المتاحة(  فى المستخدمة) النقدية صافي

 78.67 619.38 الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير صافي

 598.72 520.05       الفترة أول في حكمها في وما النقدية

 520.05 1.139.43    الفترة أخر في حكمها في وما النقدية

 

         يلي : فيما حكمها في وما النقدية رصيد ويتمثل

 630.41 3.370.51 محلية عملة بنوك

 190.58 105.37      اجنبية عملة بنوك

  المكشوف على سحب البنوك رصيد
 

 

(172.15) (61,30) 

  مجمدة جارية وحسابات مجمدة ودائع
 

 

(2.164.3) (239.64) 

 قائمة العام الغراض اخر في حكمها في وما النقدية صافي

  التدفقات النقدية
1.139.43 520.05 
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 ملخص نتائج أعمال الشركات التابعة
 

 ( كونتراستيل)  والصناعة للتجارة حديد شركة

 بإنخفاض وقدره مليون جنيه  14.8 أرباحا صافية  بلغت 2015حققت الشركة خالل الفترة المنتهية في عام 
 : 2014عن ما تم تحقيقه عام  مليون جم 12.7

 بالمليون جنيه(القيمة )                 

 نسبة التغير 2014  2015 

 % 53- 255.1 120.0 صافى قيمة المبيعات 
 % 52- (213.1) (101.9) تكلفة المبيعات 

 % 57- 42.0 18.1 مجمل الربح 
   15.1 %  16.5 %  

 % 100+ (1.0) 3.7 تشغيلية اخرى  ومصروفات ايرادات
 % 20+ (5.5) (6.6)  لعموميةوا يةمصروفات البيعإجمالى ال

 % 57- 35.5 15.2  األرباح الناتجة من التشغيل
  12.7% 13.9 %  

 %20- 4.9 3.9  تمويليةايرادات 
 %25- (0.4) (0.3) مصروفات تمويلية 

 % 53- 40.0 18.8 قبل الضرائب  العام ربحصافى 
  15.7 % 15.7 %  

 % 67- (12.2) (4.0) عن العام ضريبة الدخل
 % 100- (0.3) (0) الضريبة المؤجلة 

 % 46- 27.5 14.8 بعد الضرائب العام  صافى الربح
 12.3 % 10.8 %  
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 المسطح للصلب العز شركة 

 

 بالمليون دوالر(القيمة )            

 
 نسبة التغير 2014 2015

 % 46- 274.9 148.0 صافى قيمة المبيعات 
 %39.7- (329.5) (198.6) تكلفة المبيعات 

 %7.9- (54.6) (50.6)  الخسارةمجمل 
  -34.2 % -19.9 %  

 %8.8- (5.7) (5.2)  مصروفات إدارية وعمومية وإهالكات
 ــــــــــ     (0.8) (0.8)  مصروفات بيعية وتسويقية

 %100+ ــــــــــ   15.2 إيرادات ومصروفات تشغيل أخرى
 % 32.2- (61.1) (41.4)  الخسائر الناتجة من التشغيل

  -28 % -22.2 %  
 %100+ 13.1 39.2  تمويلية وأرباح فروق عملةيرادات إ

 ـــــــــ     (23.3) (23.2) مصروفات تمويلية 
 % 64.4- (71.3) (25.4) قبل الضرائب  الخسائر

  -17.2% -25.9 %  
 % 75.7- 7.0 1.7 الضريبة المؤجلة 

 %63.1- (64.3) (23.7) بعد الضرائب  الخسارةصافى 
 -16 % -23.4 %  
 

سرتغالل إلبسربب عردم ا لم تحقرق شرركة العرز لصرناعة الصرلب المسرطح النترائج المرجروه خرالل السرنوات السرابقة

الكامرررل للطاقرررات اإلنتاجيرررة المتاحرررة لرررنقص تمويرررل رأس المرررال العامرررل باإلضرررافة إلرررى توقرررف إنتررراج الصرررلب المسرررطح 

المسراهمين الرئيسرين  –العالمية، وقد قامت شرركة العرز الدخيلرة للصرلب وشرركة حديرد عرز النكماش الطلب في األسواق 

بالشرررركة ببحررر  أنسرررب الخطرررط والبررردائل لتحسرررين نتائجهرررا المسرررتقبلية وتعرررويض خسرررائرها، ووافقرررا علرررى إصررردار كفالرررة 

فرررري  هاضرررمانمليرررون دوالر مرررن كرررل منهمرررا لصرررالح شرررركة العرررز لصرررناعة الصرررلب المسرررطح ل 30تضرررامنية فررري حررردود 

مليرون دوالر لتمويرل رأس المرال العامرل وتنفيرذ خطرة العمرل التري  60الحصررول علررى تسرهيالت ائتمانيرة فري حردود مبلرل 

 .وضعتها الشركة
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وترررم  2013نرروفمبر  30هررذا وقررد إعتمرردت الجمعيررة العامررة للشررركة تلررك التسررهيالت بجلسررتها المنعقرردة بترراريخ 

علررى تلررك التسررهيالت مررن البنررك األهلرري المصرررن لتمويررل رأس المررال العامررل بضررمان  االنتهررا  مررن إجرررا ات الحصررول

مليررون جنيرره مصرررن، وبرردأت الشررركة فرري اسررتخدام تلررك  400 بمررا يعررادلشررركة العررز الدخيلررة للصررلب وشررركة حديررد عررز 

 . 2014التسهيالت مع نهاية شهر يناير 

سرتكمااًل لجهرود إعرادة الهيكلرة  وافقرت الجمعيرة العامرة غيرر العاديرة فقرد الماليرة للشرركة باإلضافة الى مرا سربق وا 

دوالر أمريكررى  17مليررون سررهم بواقررع  15علررى زيررادة رأس المررال المصرردر للشررركة بعرردد  24/4/2015بترراريخ للشررركة 

دوالر أمريكرررى  7باإلضرررافة الررى عررالوة إصررردار قرردرها  ، دوالر أمريكررى للسرررهم الواحررد 10للسررهم الواحررد ، بقيمرررة إسررمية 

( مررن النظررام األساسررى 7( و )6مليررون دوالر أمريكررى ، وتعررديل المررادتين رقمررى ) 255للسررهم الواحررد ، وبإجمررالى مبلررل 

مرع للشركة ، على أن يكون إكتتاب شركة حديد عز فى الزيادة من خرالل تحويرل دائنيتهرا لردى الشرركة الرى رأس المرال، 

وقرد إكتتبرت شررركة حديرد عررز فرى كامرل أسررهم الزيرادة ، وتررم برة براقى المسرراهمين فرى اإلكتتراب فررى زيرادة رأس المررال ، رغ

( مرن النظرام األساسرى للشرركة مرن الهيئرة العامرة لإسرتثمار والمنراطق الحررة 7( و )6الترخيص بتعرديل المرادتين رقمرى )

، ليصربح رأس المرال المصردر والمردفو   15/11/2015تراريخ والتأشير بذلك بالسرجل التجرارى ب 12/11/2015بتاريخ 

 10مليررون سررهم القيمررة اإلسررمية للسررهم  75مليررون دوالر أمريكررى مرروز  علررى  750مبلررل  31/12/2015للشررركة فررى 

 مليون دوالر أمريكى كعالوة إصدار ضمن حقوق المساهمين بالميزانية. 105دوالر أمريكى ، وتم إدراج مبلل 
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 ملخص نتائج أعمال الشركة المجمعة
 31/12/2015األرباح والخسائر في 

 (جنيهالقيمة بالمليون )

 
 نسبة التغير  2014 2015

 %19-  14.077  11.418 صافي المبيعات

 %19-  13.508 10.967 ( تكلفة المبيعات-)

 %21-  569 451 مجمل الربح

 %4  462 479 والعمومية واإلدارية ( المصروفات البيعية-)

 % 20  532 638 المصروفات التمويليةصافى ( -)

 %+100  (16) 72 أخرى غير عادية (مصروفات))+( إيرادات / 

 %35  (441) (594) األرباح  قبل الضرائب )الخسائر( /  صافي

 %90-  41 4 (  ضريبة الدخل-)

 %88  80 150 ( الضريبة المؤجلة+)

 %11  (402) (448) بعد الضريبةالعام رباح )الخسائر( / أصافي  
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ى أهميرة لرفيما يلى نستعرض بعض اإلنجازات المحققة فى مجال رفرع الكفرا ة ومتابعرة التطرور التكنولروجى تأكيردًا ع
 واإلقليمى: فى مجال صناعة الحديد فى السوق المحلىمثل هذه اإلنجازات فى الحفاظ على الريادة 

 المباشر اإلختزال مصانع 
o  لكرل طرن  3م 274.8للعام الرابع علي التوالي تم تحقيق وفر جديد في استهالك الغراز الطبيعري حير  بلرل

 .2014عام  3م 279حديد اسفنجي مقارنة ب 
 األطوال صلب مصنع 

فررى البواتررق الكبيرررة بررداًل مررن بنائهررا  (Safety Layer)تررم تطبيررق صررب طبقررة العررزل الحرررارى  .1
صررربة إلرررى  600برررالطوب الحررررارى ممرررا يرررؤدن إلرررى تقليرررل التكلفرررة وزيرررادة عمرررر طبقرررة العرررزل مرررن 

 صبة. 1000
لمصنع صلب األطوال والذن أدى  2والميزان رقم  4االنتها  من تصنيع عربة نقل الخردة رقم  .2

 192الى  160القوس الكهربي من  إلى زيادة عدد سالت الخردة التي يمكن شحنها ألفران
يوم مما سيمكن المصنع من الوصول إلى نسب خردة مرتفعة جدًا في حالة وجود نقص في /سلة

إنتاج الحديد اإلسفنجي وذلك بدون االضطرار للنزول عن الطاقة اإلنتاجية القصوى لمصنع 
 الصلب.

 األطوال درفلة مصانع 
 خدمة المشروعات المقاسات الخاصة لطن من  5.000فى إنتاج  (1)نجاح مصنع درفلة األسياخ          
 القومية.         

 الصلب مسطحات مصنع 
تررم اإلنتهررا  مررن الدراسررات الفنيررة والتعاقررد علرري مشرررو  تطرروير مصررنع صررب و درفلررة المسررطحات  .1

 Level 1 & Levelويغطي المشرو  تطوير معردات الرتحكم )،  SMS Groupبواسطة شركة 
باإلضافة إلي بعرض التعرديالت الميكانيكيرة مثرل تعرديل ماكينرة الصرب المسرتمر لتغييرر سرمك ( 2

مررم و تعررديل منطقررة تبريررد المنررتج  52مررم بررداًل مررن السررمك الثابررت  70مررم إلرري  48البالطررة مررن 
النهررائي و ذلررك بغرررض إمكانيررة إنترراج أنرروا  صررلب جديرردة و خفررض تكلفررة إنترراج الصررلب عررالي 

مررررم ممررررا يزيررررد مررررن الفرررررص التنافسررررية إلنترررراج  1إلرررري سررررمك منررررتج نهررررائي  المقاومررررة والوصررررول
 المسطحات.

 

 الكفاءة والتطوير التكنولوجى
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 الجودة 

بغررض تخفريض كميرة )أطروال ومسرطحات( اجرا  تعديل فري التركيرب الكيميرائي لربعض انروا  الصرلب تم 
عنره ، مما نرتج المنجنيز مع المحافظة على الخواص الميكانيكية المطلوبة من خالل تعديل اسلوب التبريد

 خفضًا ملحوظًا في التكلفة.
 مشروعات أخرى 

مليرون  25بقيمة بلغت مشرو   ال فقد تم االنتها  من المركزيةاإلصالح توسعات ورشة  إستكمااًل لمشرو  .1
مرن التوسررع فرري أعمررال التصررنيع  تمكنهررازويرردها بالعديررد مررن المعردات والتجهيررزات المتطررورة الترري تجنيره، و 

 واإلصالح التي تؤديها لمصانع الشركة.
االنتها  من اعمال تطوير نظام انذار الحريق المركزن الذن يغطى جميرع مصرانع ومبرانى الشرركة والرذن  .2

تم ربطه بقسم األمن بحي  يظهر أن إنذار للحريق وموقعه بمجرد حدوثه، ويعتبرر هرذا المشررو  مرن اكبرر 
 من نوعها على مستوى الشرق االوسط من حي  عدد النقاط التى تم تغطيتهاالمشاريع 

فرري عرردد مررن مواقررع العمررل   Lean Managementتررم تطبيررق المبررادى األولررى لنظررام تقليررل الفاقررد  .3
تقليرل  بالقطاعات المختلفة للشركة ، وقد أسفرت النتائج األولية لتطبيق آليرات هرذا النظرام لهرذه المواقرع الرى

ومرررن  ،وتحسرررين ظرررروف العمرررل وتسرررريع العمليرررات وتقليرررل المشررراكل ورفرررع الحالرررة المعنويرررة للعررراملينالفاقرررد 
 المستهدف التوسع في تطبيق هذا النظام في كل مواقع العمل.
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 دخول العاملين 

o بلغتعامل وموظف فى حين  4158عدد   2015فى الشركة نهاية عام  العاملين عدد بلل 
 -: يلرري ما عامال خالل السنوية العاملين دخول

 

 اإلجمالى بيان
 جنيه باأللف

 المتوسط
 بالجنيه السنوى

   

 160.288 666.480 املرتبات واألجور

   

 11.929 49.599 تأمينات إجتماعية و صندوق التأمني اخلاص

   

 9.915 41.230 رعاية صحية وإجتماعية

 196.739 818.044 اإلجمالى

   

 13.665 56.822 (التسويةشهور حتت  3األرباح املوزعة )األرباح 

 
 

 :المختلفةالوظائف  ونوضح فيما يلي متوسط دخول العاملين بالشركة موزعة علي 

 
المتوسط السنوى  الوظيفة

 باأللف جنيه
 شهور 3األرباح 

 باأللف جنيه
 اإلجمالى

 باأللف جنيه
 479 43 436 قسممدير 
 317 31 286 مدير

 138 18 120 مهندس /حماسب / أخصائي
 259 21 238 مالحظ

 212 17 195 م. مالحظ
 137 11 126 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 

ة العاملين مرن خرالل بررامج التردريب وقد إستمرت الشركة فى تحدي  نظم الموارد البشرية ورفع كفا ، اإلنتاجية 
 ى الخدمات المقدمة لهم كما يلى :المختلفة وكذلك تحسين ظروف العمل ورفع مستو 

 نظم الموارد البشرية .1

o تطبيررق إنشررا  طريررق عررن أصرربح و بالشررركة للتوظيررف المتقرردمين بإلتحرراق الخرراص النمرروذج تطرروير تررم 
 .للصلب العز لمجموعة الرسمي الموقع علي الدخيلة عز بشركة خاص

o نظررام يكررون وبررذلك العمرروم ومالحظررى المالحظررين ليتضررمن( أ) للمجموعررة األدا  تقيرريم نظررام تطبيررق تررم 
 بالكامرل ومتابعتره تطبيقه عملية وتتم بالكامل( أ) المجموعة من العاملين على مطبقاً  الجديد األدا  تقييم
 .اآللى الحاسب على

o و فنرى 209 بتعيرين للشرركة التنظيمرى بالهيكل الشواغر إلستكمال 2015 لعام التعيينات خطة تنفيذ تم 
 .مهندس/أخصائى 51

o اإلنتاجية الكفا ة رفع بهدف والقطاعات اإلدارات من للعديد التنظيمى الهيكل وتعديل تطوير. 
o  المستقبل قادة بيانات قاعدة تحدي. 
o 2016 و2015 لعامى( التقاعد نتيجة) خلوها المتوقع للوظائف الوظيفى اإلحالل خطط إعداد تم. 

 
 التدريب : .2

o   حيمممل ت نممم  نسمممبة دريمممملخطل ر  ممم د   ركافمممة  درع ا مممات ص دري   مممات ة نسمممل دريمممملخطل د    ممم تنفيممم تمم

فررى حررين بلغررت نسرربة الترردريب علررى قطاعررات األعمررال ل% مررن إجمررالي برررامج الترردريب  26د ي   مة 
وذلرررك  % مرررن إجمرررالي بررررامج التررردريب 30 و الحاسرررب اآللررري اتاللغرررلمهرررارات اإلداريرررة و اإلشررررافية و ا

 . حسب خطة إحتياجات التدريب الموضوعه مسبقاً 
o  البيئرة  –مراقبرة الجرودة  –التوعية بالتكلفرة  تالتدريب التنشيطي في مجاال%  من الفنيين في 33شارك

 ة.اإلسعافات األولي –تعليمات التشغيل  –مكافحة الحريق  –
o  مررن برنررامج الحاديررة عشررر  الدفعررةتررم تخررريج (MINI MBA )  والتررى تنظمرره الشررركة بالتعرراون مررع

 الجامعة األمريكية بالقاهرة.
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o  ترررم إجررررا  مسرررح ضررروئي لتررررا  الشرررركة العلمررري لكترررب التررردريب األساسررري و المرررواد التدريبيرررة مرررن خرررالل
 (.Lean Managementتطبيق نظام تقليل الفاقد )

 

 الرعاية الصحية : .3

o  رعايررة الصررحية لتقررديم خدمررة الو نقابررة األطبررا  الالزمررة مررن وزارة الصررحة  علرري التررراخيصتررم الحصررول
زيرادة عردد التعاقردات مرع  ، كمرا ترم ( الشركة الوحيده الحاصلة علي هرذه الترراخيص من داخل الشركة )

لمنظومرة المنوفيرة  -أكتروبر -الجيرزة –مقدمي الخدمة الطبية المتميزة و إضرافة مقردمي الخدمرة بالقراهرة 
 العالج الطبي .

o  أول جهرة رسرمية يرتم فيهرا 95عالج فيرروس سري للعراملين بالشرركة بنسربة شرفا  تصرل إلري إدخال ( %
 فيروس سي ( عالج

o . إدخال عالج األطفال ذون اإلحتياجات الخاصة في منظومة العالج األسرن بنسبة معينة 
 

 المقدمة :تحسين ظروف العمل ودعم العاملين ورفع مستوى الخدمات  .4

o  إسرررتمرت الشرررركة فررري دعرررم العررراملين و مسررراعدتهم فررري تحسرررين ظرررروفهم المعيشرررية و ذلرررك مرررن خرررالل
  - 2015مبلرل نظرام القررض الحسرن فري عرام  حير  ترم زيرادة ، اإلسرتمرار فري برنرامج القررض الحسرن 

خررالل العررام فررردا 250عرردد إسررتفاد منرره جنيرره للحالررة  ألررف 36سررنوات ليصرربح  10الررذن يسرردد علرري و 
 .16/11/2011فردا منذ إعتماده في  1914دين من القرض الحسن يالمستفوبذلك يصبح عدد 

o تررررم عمررررل و تنفيررررذ تعاقررررد جديررررد مررررع شررررركتى    مررررن أجررررل  تهيئررررة أفضررررل  لبيئررررة العمررررل داخررررل الشررررركة
 .كيرسيرفيس و كوين سرفيس بشروط تضمن رفع كفا ة و جودة خدمات النظافة

o  و ذلرك مرن ت الترى تقردمها للعراملين و أسررهم عن جمعية صلب الدخيلرة  و الخردماتم عمل فيلم وثائقي
 .   ة بين الشركة و ابنائها العامليناجل تسليط الضو  على قوة العالقة الممتد

o يرررد معظرررم المعررردات الخاصرررة إصرررالح شرررامل فرررى مطعرررم الشرررركة العمرررومى ومطعرررم كبرررار الرررزوار وتجد
 .بالطهى

o  موظرررف إنتهرررت فتررررة  108إسرررتمرارًا لسياسرررة الشرررركة فرررى تكرررريم أبنائهرررا المحرررالين للتقاعرررد فقرررد ترررم تكرررريم
 خدمتهم هذا العام. 

o  و شررم الشريخ  ودريرم برارك و تنظيم رحالت خالل عطلة نصف العام متضمنة رحالت ) معرالم القراهرة
 االقصر وأسوان ( .
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         مرررررن ألمانيرررررا  – 50001:2011أيررررزو  –تمكنررررت الشرررررركة مررررن الحصرررررول علرررررى شررررهادة نظرررررم إدارة الطاقرررررة  .1
( لتكون أول شركة صلب تحصل عليها فى مصر، وكذلك فقد تم حصرول إثنرين مرن   TUV Nord) شركة

بهررم فررى نشررر ثقافررة نظررم المهندسرين علررى شررهادة خبرررا  فررى نظررم الطاقررة مررن هيئررة اليونيرردو وسرريتم اإلسررتعانة 
 .2016الطاقة وتأهيل شركات الصلب بمصر على أنظمة الطاقة خالل عام 

هيئة التنمية الصرناعية ، ترم اإلنتهرا  مرن مشررو  إنشرا  رقرم قياسري  -بالتعاون مع اليونيدو ووزارة الصناعة  .2
 (Egyptian Energy Benchmarking program) ناعات كثيفرة إسرتهالك الطاقرةإلسرتهالكات الصر

وأظهررررت النترررائج برررأن إسرررتهالكات شرررركة عرررز الدخيلرررة هرررى األقرررل برررين منتجررري الحديرررد والصرررلب فرررى مصرررر 
 .(National benchmark)وتعتبر رقم قياسي على المستوى المحلي  

بالتعراون مرع شررركة كونتراسرتيل، ترم التعاقررد مرع شرركة عالميررة لشررا  مخلفرات مصررانع اإلخترزال المباشرر وتررم  .3
المخلفررات، ومررن  بيررع األسررعار باألسررعار العالميررة لخررام الحديررد ممررا يررؤدى إلررى زيررادة أربرراح الشررركة مررنربررط 

ناحية أخرى فقد تم التعاون مع شركة الحديد والصلب المصرية إلنتاج الحديد الزهر من مخلفرات شرركة عرز 
ام هررذه المخلفررات الدخيلررة حيرر  تررم بنجرراح إجرررا  مجموعررة مررن التجررارب للتأكررد مررن مرردى صررالحية إسررتخد

إلنتاج الحديد الزهر براألفران العاليرة، وجرارن تقيريم النترائج لمعرفرة القيمرة المكافئرة مرن الحديرد الزهرر المقابلرة 
 لمخلفات الشركة.

لتحسرين بيئرة العمرل فرى أرض  (Fog Cannon)بالتعراون مرع إدارة المخرازن ترم شررا  وحردة ترذيرذ متحركرة  .4
% عررن التركيررزات األصررلية وجررارى اسررتكمال 50تركيررزات األتربررة بنسرربة  تررداول الخررردة ممررا أدى إلررى خفررض

 المنظومة للتوافق مع حدود قانون البيئة المصرى.
فرى مجرال األمرن الصرناعى، إنخفضرت معردالت اإلصرابات  2015نتيجة للمجهودات التى تمت خرالل عرام  .5

يمة خرالل العرام، هرذا وقرد مرع مالحظرة عردم وقرو  حرواد  جسر،  2014% عرن عرام  70عام  بنسربة هذا ال
المتوسررط  مررع اإلحاطرة بررأن ،( إصرابة / مليررون سراعة عمررل0.82) 2015معرردل تكررار اإلصررابة لعررام حقرق 

فضراًل ،  ليرون سراعة عمرلمإصرابة / ( 1.76هرو ) 2014العرالمى لصرناعة الحديرد و الصرلب األخيرر لعرام 
خررالل الكشررف الطبررى الرردورى  2015مرررض مهنررى خررالل عررام ل اكتشررافلررم يررتم تسررجيل أى عررن ذلررك فإنرره 

 .عامالً  1930يشمل عدد  والذن عرضين للمخاطر مللعاملين ال
 

 
 المهنيةالسالمة نظم إدارة الجودة والبيئة و
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 نظم المعلومات 
 

 

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

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

المؤسسررات  مرروارد تخطرريطلدراسررة مشرررو  تطبيررق نظررام العررام السررابق فررى المشرركلة جنررة للإسررتكمااًل ألعمررال ا .1
ERP  أوراكررلترسرررية المشرررو  علرررى شررركة فقررد تررمOracle  ، وتررم اإلنتهرررا  مررن توريرررد وتركيررب المعررردات

مرع جميرع إدارات يعمرل حاليرًا والرذى تشكيل فريق عمل من إدارة نظم المعلومرات و  والتجهيز الفنى للمشرو  
 .الشركة فى تجميع وتنظيم المعلومات الخاصة بالمشرو  

 تسرجيل يرتم بحير  األسركندرية  بنرك مرع بالشركة العمال  حسابات نظام لربط آمن إلكتروني نظام تطوير تم .2
 قيررام انتظررار دون الشررحن عمليررة تسررريع و تسررهيل أجررل مررن الشررركة بيانررات بقاعرردة لحظيررا العمررال  إيررداعات
 .الشحن عملية من يؤخر كان والذى ،للشركة  اإليداعات أصول بإرسال العميل

وذلرك للتأكرد مرن   مصرنع حديرد المسرطحاتلخاص بكل مرن مصرنع حديرد التسرليح و تم تطوير نظام الشحن ا .3
 .مطابقة البضاعة المشحونة للعميل ألمر الشحن ) من حي  النو  / المقاس (

  Surveillance System تم تطبيرق نظرام مراقبرة جديردفر األمنيرة والمعلوماتيرةمكافحة المخاطر فيما يخص  .4
أمين جميرع المنراطق الحيويرة بالشرركة، ، لمراقبرة وترIP-Camerasكأحد  نظم المراقبة بالكاميرات الرقمية 

مع إمكانية التسرجيل للرجرو  إليهرا عنرد الحاجرة، وقرد ترم تجهيرز غرفرة المراقبرة بمبنرى األمرن بأحرد  األجهرزة 
برنررامج  4۱ لتسررهيل عمليررة المراقبررة األمنيررة. وعلررى صررعيد التصرردى للمخرراطر المعلوماتيررة تررم مكافحررة عرردد

ماليررين  كمررا تررم التعامررل مررعفررة مررن قبررل و لررم تكررن معر  Zero-day Malware Undetectableخبيرر  
 .  Risk Mitigationاألخرى والحد منها  المعلوماتيةالتهديدات 

ترم االنتهررا  مرن المرحلررة الثالثررة مرن الخطررة الخمسرية لتطرروير البنيررة التحتيرة المعلوماتيررة بالشرركة بمررا تحتويررة  .5
 وأنظمة الطباعة. الكمبيوترة % وترقية اجهز 60من تطوير الشبكات بنسبة 
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 التالية باألعمال بالشركة المحيط المجتمع تجاه جتماعيةاإل بالمسئولية منها لتزاماإ الشركة قامت

 :2015 عام خالل

مليون جنيه  10تم تخصيص مبلل  حي  6/6/2015إستكمااًل لما تم إقراره بواسطة الجمعية العامة فى  -

 .لألغراض اإلجتماعية ومساندة المجتمع المحلى  2015)عشرة مليون جنيه( كتبر  لعام 

ألفان( طن للمساهمة فى بنا  مساكن بمنطقة غيط ( 2000التبر  العينى بكمية من حديد التسليح قدرها  -

 .الوطنية للقوات المسلحةالعنب بوسط األسكندرية والتى يقوم بتنفيذها جهاز الخدمة 

 

 

 : بـ حيث قامت الحوكمة بقواعد شركةال تلتزم -

 

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

 والرسوم الدورية والغرامات التى تفرضها إدارة البورصة فى المواعيد المقررة.
o جلسررة خررالل 12عقررد المجلررس وقررد  تنفيررذن عضررو 2 وعرردد تنفيررذن غيررر عضررو 13 مررن اإلدارة مجلررس يتكررون 

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

 
 

 جتماعية   إلا المسئولية

    الحوكمة
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 : المراجعة لجنة

 من ذوى الخبرة.تتكون لجنة المراجعة من عضوين غير تنفيذيين من أعضا  المجلس وعضو  -
 .2015عام إجتما  خالل  15دورية وقد تم عقد تعقد اللجنة إجتماعها بصورة  -
 : 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
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 التحقق.  
o  عتمادالحسابات و  مراقبي/  السادة متطلبات إستيفا  . اإلضافية األعمال عن أتعابهم ا 
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 النظرة المستقبلية  
 
  التسليح حديد -: أوالً  

 المحلى السوق 
فرري و ،  2015ن عررام عررمتوقررع ان يسررتمر سرروق حديررد التسررليح فرري النمررو ولكررن بمعرردالت أقررل قلررياَل مررن ال
% سرررنويَا نتيجرررة أزمرررة الررردوالر وترررأثر السررريولة بارتفرررا  معررردالت الفائررردة علرررى االدخرررار. وتعتبرررر 10حررردود 

حديرررد التسرررليح، وخاصرررة المشرررروعات التررري مشرررروعات البنيرررة التحتيرررة هررري المحررررك الرئيسررري للطلرررب علرررى 
تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة باإلضافة الى المشروعات األخرى في مجرال الطاقرة والميراه 

مليررون  1.2 – 1.1 ةوالطرررق واإلسرركان االجتمرراعي. هررذا وسرروف تسررتمر الررواردات بكمياتهررا الحاليررة والبالغرر
اسرررتهالك السررروق. ويتجررره اإلنتررراج المحلررري للزيرررادة نظررررَا إلضرررافة % مرررن 20طرررن سرررنويَا والتررري تمثرررل نحرررو 

باإلضافة الى تحسن معردالت اإلنتراج بعرد االنفرراج النسربي  -طاقات إنتاجية جديدة تبلل مليون طن سنويَا 
 في مشكلة الغاز وهو ما يتيح للمصانع المتكاملة من رفع معدالت الكفا ة اإلنتاجية.

 
 العالمى السوق   

نظررا السرتمرار ضرعف  –وخاصة من الصين  –تشتد اإلجرا ات الحمائية ضد الواردات المغرقة متوقع ان 
الطلب العالمي وانخفراض األسرعار بمرا يهردد الصرناعة المحليرة فري بلردان عديردة حرول العرالم. وعلرى الررغم 

يكرون بطيئرَا، من التنبؤات بتحسن المؤشرات االقتصادية فري الردول الصرناعية المتقدمرة اال ان النمرو سروف 
وخاصة خارج الواليات المتحدة. وفي نفس الوقت سوف يتجه النمرو فري الردول الناشرئة الرى التبراطؤ الشرديد 
وهو ما يدفع بعض تلك الدول الى خفض عمالتها لتحسين موقفها التنافسي فري السروق العرالمي. كرل ذلرك 

تراجي وهرو مرا يردفع فري اتجراه خفرض ينبئ باستمرار التنافس الشديد على األسرواق فري ظرل وجرود فرائض ان
ى ضو  انهيار أسعار الخامات. كما ان أسواق الخليج وشمال افريقيا سروف تسرتمر فري ف األسعار، خاصة

بنا  طاقاتها اإلنتاجية مما يقلل من اعتمادها على الواردات، ولكن في ظل المنافسرة الشرسرة مرع الرواردات 
 عة المحلية رفع أسعارها وبالتالي تحسين أدائها المالي.الرخيصة من تركيا والصين لن تستطيع الصنا

  
 الصلب مسطحات -: ثانياً 

 المحلى السوق 
أن عنررد  – 2015سرروف يحقررق اسررتهالك مسررطحات الصررلب معرردالت نمررو تتماشررى مررع تلررك المحققررة فرري 

 مدفوعة بزيادة الطلب من المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنفيذها  -% سنويًا 15مستوى 
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وخاصررة فرري مجرراالت الطاقررة والنقررل )مترررو االنفرراق( واإلسرركان باإلضررافة الررى تحسررن وضررع الصررناعة فرري 
 لك المتعلقة بالطاقة واستيراد ظل المجهودات التي تقوم بها الحكومة في حل مشاكل الصنا  وخاصة ت

المواد الخام. وسوف يؤدن ذلك الى تعافي التصدير مما يرفرع الطلرب علرى مسرطحات الصرلب المسرتخدمة 
في السلع المصنعة مثرل السرلع المعمررة. يضراف الرى ذلرك فران التوسرع العمرانري سروف يخلرق طلبرَا إضرافيا 

ستخدم فيها مسطحات الصلب المدرفلرة علرى السراخن على مواسير الغاز وأنابيب البوتاجاز وهي منتجات ي
بصررفة أساسررية. كمررا انرره مررن المتوقررع ان يتعررافى انترراج حديررد عررز فرري ظررل تحسررن مشرركلة الغرراز والرردوالر 

. ولكرن فري نفرس 2015وبالتالي استرداد بعرض الحصرة السروقية التري تمرت خسرارتها للرواردات خرالل عرام 
علرررى ضرررو  انخفررراض الطلرررب العرررالمي ووجرررود طاقرررات إنتاجيرررة الوقرررت سررروف تبقرررى الفجررروة السرررعرية كبيررررة 

فري تحسرين قردرتها التنافسرية  الشرركة فائضة مما يدفع باألسعار الى االنخفاض وبالترالي سروف تبقرى قردرة 
 محدودة الى ان يتعافى السوق العالمي وتبدأ األسعار في االرتفا  ثانيَة.

 العالمى السوق 
عردم تروازن برين العررض و الطلرب نظررا لوجرود طاقرات إنتاجيرة فائضرة عرن السوق العالمي حاليَا فري حالرة 

الحاجرة تتركرز معظمهرا فري الصرين وجنروب شررق اسريا وأوروبرا. وقرد أدى ضرعف األسرعار خرالل السررنوات 
القليلررة الماضررية الررى الحررد مررن االسررتثمارات فرري طاقررات إنتاجيررة جديرردة فرري تلررك البلرردان وبالتررالي فاالتجرراه 

ف بعررض تلررك الطاقررات او عرردم وجررود اسررتثمارات جديرردة تضرريف لإنترراج الحررالي. وفرري نفررس االن الررى توقرر
الوقررت سرروف تسررتمر الضررغوط علررى هرروامش الررربح وقرردرة المصررانع علررى المنافسررة مررع اإلنترراج الرررخيص 
القادم من الصين ودول االتحاد السوفيتي على سبيل المثال. ولكن يمكن توقع بعض التحسن فري األسرعار 

 بالتزامن مع النمو المتواضع في أدا  االقتصاد العالمي. 2016من النصف الثاني بد ا 
 

 التحديات المستقبلية -: ثالثاً  
عرردم ترروافر العملررة الصررعبة مررن والمررؤثرة علررى صررناعة الصررلب الظررروف الحاليررة تسررتمر مررن المتوقررع أن 

نخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العمالت األجنبية وزيادة تكلفة التدبير  خرالل الفتررة المقبلرة ممرا سروف وا 
أن الشررركة سرررتعمل  إال ،  الررربح ونترررائج األعمررال بصررفة عامرررة هرررامشاإلنترراج وبالتبعيررة  علرررىيررؤثر سررلبًا 

تعامرل مرع الجهراز المصررفى لتروفير العملرة الالزمرة لتردبير احتياجرات االنتراج والجاهدة على التفراوض مرع 
فرررى ظرررل الظرررروف االقتصرررادية الصرررعبة الترررى تمرررر بهرررا  2016المتغيررررات فرررى سرررعر الصررررف خرررالل عرررام 

 البالد.
 ونسأل اهلل دوام التوفيق لما فيه الخير

 
 

 س االدارة ــــمجل
 


