








تقرير مجلس اإلدارة
عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ١٢/٣١/٢٠١7

شركة العز للسيراميك والبورسلين )الجوهرة(



٣
www.gemma.com.eg2017 تقرير مجلس االدارة

 

رقم الصفحة              

٤ : نبذة عن الشــركة           أوالً 

5 : رأس المال            ثانيـــــاً 

6 : تشكيل مجلس اإلدارة           ثالثـــــاً 

7 : مؤشرات األداء الرئيسية           رابعـــــاً 

8 : نشاط الشركة خالل عام  ٢٠١7                        خامساً 

١٠ : العمالة والتدريب                          سادساً 

١١ : التوسعات الجديدة واإلضافات الرأسماليـة                     سابعـاً 

: نتائــج األعمــــــال ثامنـاً 

١٤ : المسئولية المجتمعيـة ، النظرة المستقبليـة                 تساعـاً 

المحتوى

١٤                   
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نبذة عن الشركة

- تأسست شركة العز للسيراميك والبورسلين )الجـــــوهرة( )شركــة العــز للبورسلين ''الجــوهـرة'' سابقاً( شركة مساهمة مصرية في 
١995/١/١٠ وفقـاً ألحكام القانون رقم ١59 لسنة ١98١ ومقرها مدينة السادات – محافظة المنوفيـة ..

والبانيوهات  الصحية  واألدوات  أنواعه  بكافة  البورسلين  وبــالط  السيراميـك  بــالط  وتوزيـع  وتجارة  فى صناعة  الشركة  يتمثل غرض   -
المرتبطة بها، ومـايلزم ذلك مـــن خدمات كاإلعــداد والتجهيز والنقل وذلك لحساب الشركة أو  المقاوالت  والخالطات والحنفيات وأعمال 
الغيار الالزمـــة لغـرض الشركـــة واالستيراد والتصدير والوكالة  المـــواد الخـام واآلالت والمعــــدات وقطــــع  الغــير واستيراد  لحسـاب 

التجارية فى حدود غرض الشركة..
- مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى. 

- تم قيد الشركة فى بورصة األوراق المالية بتاريخ 9/١٢/١998.
- خالل عام ١998، قامت شركة العز للبورسلين بشراء حصة فى حقوق الملكية لشركة العز للسيراميك ليتم الحقاً دمـــج شركة العـــــز 
لقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم  العــــز للسيراميك والبورسلين »الجوهرة«، وذلك وفقاً  للسيراميك فى شركة 

٣٠٠١ لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ ٢٠٠٢/١١/١8 مع إعتبار تاريخ ١999/١٢/٣١ هو تاريخ االندماج .
السجل  التأشير فى  بتاريخ ٢٠٠٤/6/١7- وتم  التابعة(-  )الشركة  للسيراميك  العز  اندماج شركة  إجراءات  باالنتهاء من  الشركة  قامت   -

التجارى تحت رقم ايداع ٤٣٢9.
- حصلت الشركة علي شهادات الجودة ISO 9٠٠١/٢٠١5 الخاصة بنظم إدارة الجودة و١8٠٠١/٢٠٠7 OHSAS الخاصة بالسالمة 
 ) EGAC ( الخاصة بإعتماد المعامل ISO IEC ١7٠٢5/٢٠٠5الخاصة بنظم إدارة البيئة و ISO ١٤٠٠١/٢٠١5والصحة المهنية و

و CE MARK الخاصة بسالمة إستخدام المنتج .
العالمية  القياسية  بالمواصفات  الخاصة   ISO القياسية ٢٠١٢/١٣٠٠6  للمواصفات  السيراميك والبورسلين طبقاً  بإنتاج  الشركة  تقوم   -
لمنتج بالط السيراميك و١٤٤١١/٢٠١٢ EN الخاصة بمواصفات اإلتحاد األوربى لمنتج بالط السيراميك و٢٠١5/٣١68 ES الخاصة 
لدول مجلس  والمقاييس  بالمواصفات  الخاصة   SASO/ISO السيراميك و٢٠١6/١٣٠٠6  لمنتج بالط  المصرية  القياسية  بالمواصفات 

التعاون الخليجى .



5
www.gemma.com.eg2017 تقرير مجلس االدارة

- رأس المال الُمرخص به
بلغ رأس مال الشركة المرخص به فى٣١ ديسمبر ٢٠١7 مبلغ ١٫8 مليار جنيه مصري.

- رأس المال المصدر والمدفوع
 بلغ رأس المال المصدر والمدفوع فى ٣١ ديسمبر٢٠١7 مبلغ ٢55٫٢٢7٫٣٣5 جنيه مصري موزع على 5١٫٠٤5٫٤67 سهم، القيمة 

االسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية.

رأس مال الشركة

هيكل مساهمي الجوهرة في ٣١ ديسمبر ٢٠١7
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تشكيل مجلس اإلدارة

ظل تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة فى ٢٠١5/٤/8 وحتى ٢٠١7/١٢/٣١ دون تغيير وذلك على 
النحو التالى

الصـــفة االســـــم       

رئيس مجلس اإلدارة ١- األستاذ / محمد رائد محمود الببالوى   

عضو مجلس اإلدارة المنتدب ٢- المهندس / كريم الدين سمير محمد عبدالجليل    

عضو مجلس االدارة المنتدب للشئون الفنية ٣- المهندس / فايز على زين العابدين صالح   

عضو مجلس اإلدارة ٤- األستاذ / جمـال عمر حافظ نجيب    

عضو مجلس اإلدارة 5- األستاذ / ممدوح فخر الدين الروبى   
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األرقام باأللف جنيه التغيير %      ٢٠١6   ٢٠١7       

%٣8   7٢٤,689  ١,٠٠٣,٢٤٣ صافى المبيعات    

% ٢7   ٢٠٠,٢٢8  ٢55,٢٣١ مجمل الربح    

% 58   7٠,7٣8  ١١١,٤9٤ صافى ربح التشغيل   

% ٣٣   ٣5,8٤5  ٤7,76٤ صافى الربح بعد الضرائب   

% ٣٤    ٠٫67   ٠٫89 نصيب السهم في األرباح   

% 7    9,5٤١  ١٠,٢١5 كمية المبيعات )باأللف متر مربع(  

% 9    9,895  ١٠,798 كمية اإلنتاج )باأللف متر مربع(  

موشرات األداء الرئيسية
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يعرض القسم الالحق ألهم أوجه نشاط شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، عن السنة الماليـة المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١7، 
وذلك على النحو التالى:

المبيعات واإلنتاج :
أوالً: المبيعات:

- بلغت صافى المبيعات في عام ٢٠١7 نحو ١٫٠٠٣٫٢٤٣ مليار جنيه مقارنًة بـ 7٢٤٫689 مليون جنيه خالل عام ٢٠١6 بزيادة قدرها 
 . %٣8٫٤

- حققت الشركة نمواً كبيراً فى قطاعات المبيعات المحلية بزيادة قدرها ٣١% عن العام السابق لتحقق   8٣٤٫699 مليون جنيه فى عام 
٢٠١7 مقارنًة بـ 6٣7٫٤٢9 مليون جنيه فى عام ٢٠١6.

- وكذلك إرتفعت مبيعات التصدير بنحو 9٣%، لتبلغ ١68٫5٤٤ مليون جنيه مقارنًة بـ87٫٢6٠  مليون جنيه فى العام السابق.
- تمثل مبيعات السوق المحلى ومبيعات التصدير نحو 8٣% و١7% من إجمالى المبيعات على التوالى خالل عام ٢٠١7 مقارنـة بـــ %88 

و١٢% على التوالى خالل العام السابق.

- ارتفعت كميـة المبيعات خالل عام ٢٠١7 لتحقق ١٠٫٢١5 مليـون متر مقارنة بـ 9٫5٤١ مليون متر خالل عام ٢٠١6 بارتفاع  قدره 
.%7

نشاط الشركة خالل عام ٢٠١7

التغير 
) % (

عام ٢٠١6 عام ٢٠١7 قيمة المبيعات
)بااللف جنيه(

% ٣١ 6٣7٫٤٢9 8٣٤٫699 مبيعات محلية
% 9٣ 87٫٢6٠ ١68٫5٤٤ مبيعات التصدير
% ٣8 7٢٤٫689 ١٫٠٠٣٫٢٤٣ اجمالى صافى المبيعات

التغير
) % (

عام ٢٠١6
)مليون م٢(

عام ٢٠١7
)مليون م٢(

كمية المبيعات

) % ٠٫5 - ( 8٫٣٣٣ 8٫٢97 المبيعات المحلية
% 59 ١٫٢٠8 ١٫9١8 التصدير
% 7 9٫5٤١ ١٠٫٢١5 اجمالى الشركة
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ثانياً: اإلنتاج:
- شهدت مستويات اإلنتاج ارتفاعاً بلغ نحو 9% عن العام السابق تماشياً مع الزيادة فى مبيعات الشركة؛ ولقد بلغ حجم االنتاج من منتجات 

السيراميك والبورسلين نحو ١٠٫798 مليون م٢ مقابل 9٫895 مليون م٢ فى العام السابق.
- استمرت الشركة فى تحسين نسب الفرز وتخفيض معدالت الهالك ورفع كفاءة التشغيل، على النحو الذي يضمن تعظيم قيمة المنتج 

ورفع كفاءة التشغيل.

بصفة إجمالية، جاءت مؤشرات اإلنتاج على النحو التالى:

وقد قامت الشركة -علي مدار العام- باتخاذ عدداً من اإلجراءات التي ساهمت في الحفاظ على فاعلية وكفاءة التشغيل وجودة اإلنتاج؛ 
مقاسات  إنتاج  بدء   ٢٠١7 عام  ليشهد   ، للبالط  أكبر  مقاسات  إنتاج  كفاءة  لضمان  والتعبئة  للفرز  وخطوط  معدات  إضافة  تـم  حيث 
جديدة ١5٠x5٠ حوائط، ١٤٢x١5 أرضيات، 6١x6١ جليز بورسلين فضالً عن تحديث نظم الطباعة لزيادة عدد األلوان والتأثيرات 

المستخدمة، وعلى األخص بالموديالت الجديدة.

نشاط الشركة خالل عام ٢٠١7

كمية اإلنتاج
التغير اإلنتــاج

)%(
عام ٢٠١6

)مليون م٢(
عام ٢٠١7

)مليون م٢(

% 6 5٫586 5٫9٠6  الحوائط
% 6 ٤٫٠٢5 ٤٫٢67 األرضيات

% ٢٢ ٠٫٢8٤ ٠٫6٢5 البورسلين
% 9 9٫895 ١٠٫798 اإلجمالي
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- تسعى الشركة دائماً إلى تطوير وتحسين ظروف العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يمثله  
العنصر البشري في منظومة العمل والحفاظ على الصدارة في مجال الصناعة ورفع الكفاءة اإلنتاجية .

- استمرت الشركة في تحديث نظم الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خالل :
- نظم الموارد البشرية :  

   تم تطوير نظم تقييم األداء لكافة عاملي الجوهرة على نحٍو ُيحقق الربط المطلوب بين منظومتي األداء والحافز بهـدف تحقيق 
   أكبر قدر من العدالة فى منح العالوات والترقيات السنوية؛ وقد تم اإلنتهاء من كافة عناصر المنظومة بحيث يتم تفعيلها إعتباراً 

   من الربع األول لعام ٢٠١8.
- التدريب :  

   حرصت الجوهرة على تنفيذ خطط التدريب المستهدفة لكافة القطاعات؛ فعلى مدار عام ٢٠١7، تم تنفيذ ٣٤ برنــامج تدريبي 
   لعدد 599 متدرب، وذلك في مجاالت تطوير المهارات الفنية المطلوبة لرفع كفاءة العمل، وتنمية المهارات اإلدارية والسلوكيـة 
   لالرتقاء بالمناصب الوظيفية األعلى، باإلضافة إلى التوعية بمتطلبات تطوير نظم إدارة الجودة والبيئة والتدريب على إجراءات 

   السالمة والصحة المهنية ورفع الوعى الوقائى واالسعافات األولية ومكافحة الحرائق.
- تحسين ظروف العمل ودعم العاملين :  

   استمرت الشركة في العمل علي دعم وتحسين بيئة العمل وزيادة الخدمات والمزايا العينية الممنوحة لهم، والتي تشمل إسكان 
   العاملين بمدينة السادات، توفير وسائل انتقال للعاملين، صرف وجبــــــات غذائية بمصانع الشركة، صرف منح األعياد وزواج 

   العاملين وغيرها، الرعاية الطبية والصحية ورحالت المصايف للعاملين وأسرهم، وصندوق التأمين واالدخار للعاملين.

وفيما يلي عرض ألهم المؤشرات الخاصة بعنصر العمالة :

العــمالة والتدريب

عام ٢٠١6 عام ٢٠١7 البيـــــــــــان
١957 ١96٢ متوسط عدد العاملين خالل العام

٢٠٠٫٤6١ ٢٣٤٫9٣١ اجمالى االجور النقدية والمزايا العينية )بالمليون جم(
9٫895 ١٠٫798 حجم اإلنتاج السنوى ) بالمتر المربع (

75٢٫٢7٣ ١٫٠٢٢٫5١٤ القيمة البيعية لإلنتاج ) بالمليون جنيه (
٣8٤ 5٢١ اإلنتاجية السنوية للعامل باأللف جم

٣٫75 جنيه ٤٫٣5 جنيه اإلنتاجية السنوية للجنيه / أجر بالجنيه
% ٢6٫7 % ٢٣ نسبة األجور / اإلنتاج
%٢7٫7 %٢٣٫٤٢ نسبة األجور / المبيعات
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أوالً: التوسعات الجديـدة:
على  الطلب  زيادة  مع  وتماشياً  العالمية،  األسواق  مع  لتتواكب  لمنتجاتها  المستمر  التطوير  على  تعتمد  التي  الشركة  لرؤية  استمراراً 
الدائم  التطوير  في  الشركة  لسياسات  واستكماالً  التصدير-  أسواق  في  أو  المحلية  باألسواق  - سواء  الكبيرة  المقاسات  ذات  المنتجات 
لمنظومتها اإلنتاجية، فقد تم التعاقد مع كبرى الشركات اإليطالية لتوريد خط إنتاج كامل يتيح للشركة إنتاج المقاسات الكبيرة فضالً عن 

التعاقد مع كبرى شركات المقاوالت للقيام باألعمال اإلنشائية والكهروميكانيكية الالزمة للمشروع .

ولقد بلغت التكاليف اإلستثمارية لتلك التوسعات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١7 مبلغ 57٫٣5 مليون جنيه مصرى بخالف ما تم إضافته على 
األصول الثابتة خالل عام ٢٠١7 وبيانها كالتالى :

التوسعات الجديدة واإلضافات الرأسمالية

القيمة
) بالمليون جنيه ( البيـــــــــــان

٣٢٫٤١ أعمال توريدات المكبس والمجفف ومشتمالتهم
8٫5١ ماكينة اإلنك جيت

١١٫١٢  مبانى خاصة بالتوسعات
٣٫١9 طاحونة وماكينة تربيـع
٢٫١٢ أالت ومعدات أخـرى

57٫٣5 اإلجمالى
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ثانيــــا : اإلضافات الرأسمالية :
بلغــت إجمالى اإلضافات الرأسماليــة التى تم إضافتها على األصول الثابتة للشركــة خالل العـام المالى ٢٠١7 مبلغ ٢5٫5٣5 مليون 

جنيه موزعة على النحو التالى :

من العرض السابق يتضح توجيه ما يقُرب من88% من اإلضافات الرأسمالية لشراء آالت ومعدات لدعم االنتاج .

التوسعات الجديدة واإلضافات الرأسمالية

النسبة القيمة البيـــــــــــان
% 88 ٢٢٫٤١6 آالت ومعدات
% ١ ٠٫٢9٠ مبانى وانشاءات
% 7 ١٫9٢7 اثاث ومعدات مكاتب
% ١ ٠٫٢5٠ وسائل نقل و انتقال
% ٣ ٠٫65٢ اجهزة الحاسب االلى

% ١٠٠ ٢5٫5٣5 اإلجمالى



١٣
www.gemma.com.eg2017 تقرير مجلس االدارة

نتائج األعمال

تكلفة البضاعة المباعة للمتر المربع :
- ارتفعت تكلفة البضاعة المباعة للمتر المربع بنحو٤٣% عن العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى قرار تحرير أسعار الصرف 

وأثره على ارتفاع أسعار الطاقة وجميع عناصر التكلفة االخرى من أجور وخامات ومصروفات مباشرة وغير مباشرة.

مجمل الربح :
- بلغ مجمل الربح المحقق فى نهاية السنة المالية ٢٠١7 مبلغ ٢55٫٢٣١ مليون جنيه مقابل ٢٠٠٫٢٢8 مليون جنيه بالسنة الماضية، 

وذلك بزيادة قدرها ٢7%.

األعباء التمويلية وخدمة الدين :
- بلغت أرصدة القروض والتسهيالت اإلئتمانية بالعملة المحلية واألجنبية التى حصلت عليها الشركة من البنوك المحلية فى ٣١ ديسمبر 

٢٠١7 مبلغ ٣٤٣٫8٤5 مليون جنيه مصرى مقارنة بمبلغ ٢٠٤٫58٤ مليون جنيه مصرى بالعام السابق.
والعموالت  الموردين  تسهيالت  أعباء  وكذلك  واألجنبية  المحلية  بالعملة  اإلئتمانية  والتسهيالت  للقروض  التمويلية  األعباء  بلغت   -

والمصروفات البنكية نحو ٤9٫٤95 مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢٣٫77٣ مليون جنيه بالعام السابق.

الربح قبل خصم الضرائب :
- بلغ الربح قبل خصم الضرائب نحو 6١٫7٤١ مليون جنيه، مقارنًة بربح  قدره 5٢٫8١6 مليون جنيه فى عام ٢٠١6 بنسبة زيادة 

قدرها ١7% عن السنة السابقة.

صافى ربح الفترة :
- بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب نحو ٤7٫76٤ مليون جنيه، مقارنًة بربح قدره ٣5٫8٤5 جنيه بالعام السابق أى بنسبة زيادة 

قدرها ٣٣٫٢5%.

حقوق الملكية :
- بلغت جملة حقوق الملكية للمساهمين فى ٢٠١7/١٢/٣١ مبلغ ٤8٣ مليون جنيه مقابل ٤٤9 مليون جنيه بالعام السابق أى بنسبة 

زيادة قدرها %7٫57.
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