نموذج تقرير مجلس اإلدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
( معد وفقا الحكام المادة  40من قواعد القيد)
تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات
الواردة بالملحق رقم  1المرفق بالالئحة التنفيذية للقانون  159لسنة  1981باإلضافة إلى
ماورد بالنموذج التالي:
إسم الشركة

النساجون الشرقيون للسجاد

البيانات األساسية:
انتاج السجاد الميكانيكي و بيعه و تصديره و استيراد
غرض الشركة
ما يلزم النتاجه من آالت و معدات و خامات
تاريخ القيد بالبورصة 1993/ 8 /25
 25سنة
المدة المحددة للشركة
القانون الخاضع له رقم  230لسنة
 1جنيه
القيمة اإلسمية للسهم
1989
الشركة
آخر رأس مال
مرخص به
آخر رأس مال
مدفوع

 1,000مليون جم
665,107,268
مليون جم

آخر رأس مال
مصدر
رقم وتاريخ القيد
بالسجل التجاري

665,107,268
مليون جم
16/11/1981
44139

عالقات المستثمرين:
إسم مسئول اإلتصال
عنوان المركز
الرئيسي
أرقام التليفونات

ياسمين الجوهرى
 8شارع زكريا خليل – مساكن شيراتون – مبنى النساجون
الشرقيون
/22685166
22688447
أرقام الفاكس
01001770037

الموقع اإللكتروني
البريد اإللكتروني

www.orientalweavers.com
yelgohary@orientalweavers.com

مراقب الحسابات:
إسم مراقب الحسابات
تاريخ التعيين
رقم القيد بالهيئة

طارق صالح
أبريل 2019
105

تاريخ قيده بالهيئة

2006/ 11 /13

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:

عدد األسهم في تاريخ القوائم
المالية

النسبة %

حملة  %5من أسهم الشركة
فأكثر
محمد محمد فريد فؤاد خميس

156,552,282

23.54%

فريده محمد فريد فؤاد خميس

81,871,604

12.31%

ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

81,687,891

12.28%

فرع شركه مجموعه فتيحي
القابضه

74,003,000

11.12%

ميلو سالفا خميس

36,999,256

اإلجمالي

431,114,033

5.56%
64.81%

عدد األسهم في تاريخ القوائم
المالية

النسبة %

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة
في أسهم الشركة
ياسمين محمد فريد فؤاد خميس

81,687,891

12.282%

صالح عبد العزيز عبد المطلب

-

-

6,307

0.001%

فريدة محمد فريد فؤاد خميس

81,871,604

12.310%

عمرو محمود فوزى فؤاد خميس

8,541,540

1.284%

محمد محمود فوزى فؤاد خميس

8,293,867

1.247%

محمود امين محمود سعد

18,660

0.00%

محمد قطري عبد هللا قطري

1,785

0.00%

السيد معتصم ابراهيم راشد

-

-

محمد محمد محمد علي عامر

69,491

0.010%

د /ودودة عبد الرحمن بدران

-

-

محمد محمد فريد خميس

156,552,282

23.538%

هاني محمود امين محمود

15,615

0.002%

12,341,870

1.856%

مدحت حسين عبد الحليم

شركه مصر للتامين
(خالد السيد أحمد محمد جادو)
شركه مصر لتامينات الحياه
(سيف الدين عوني عبد العزيز)
اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة

9,529,724

1.433%

359,219,777

54.01%

نسبة التداول الحر طبقا ً الخر هيكل
مساهمين

أسهم الخزينة لدى الشركة
وفقا لتاريخ الشراء

232,899,241

35.018%

عدد األسهم وفقا آلخر بيان
إفصاحي سابق

النسبة %

ال يوجد

مجلس اإلدارة:
آخر تشكيل لمجلس اإلدارة:

جهة التمثيل

الصفة
( تنفيذي – غير
تنفيذي –
مستقل)

اإلسم

الوظيفة

ياسمين محمد فريد
خميس

رئيس مجلس االدارة

غير تنفيذى

صالح عبد العزيز عبد
المطلب

العضو المنتدب و
الرئيس التنفيذى

تنفيذى

مدحت حسين عبد
الحليم حسن

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

فريدة محمد فريد
خميس

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

محمد محمود فوزى
خميس

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

عمرو محمود فوزى
خميس

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

محمد محمد فريد فؤاد
خميس

عضو مجلس االدارة

غير تنفيذى

محمود امين سعد

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

محمد محمد محمد على
عامر

عضو مجلس االدارة

غير تنفيذى

محمد قطرى عبد هللا

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

د /ودودة عبد الرحمن
بدران

عضو مجلس االدارة

غير تنفيذى

هاني محمود امين
محمود

عضو مجلس االدارة

تنفيذى

خالد السيد أحمد
محمد جادو

عضو مجلس االدارة

شركة مصر للتامين

غير تنفيذى

سيف الدين عوني عبد
العزيز

عضو مجلس االدارة

شركة مصر
للتامينات الحياة

غير تنفيذى

إجتماعات مجلس اإلدارة:
( عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام)
 6.......................مرات...................................

لجنة المراجعة:
آخر تشكيل للجنة المراجعة:
اإلسم

جهة التمثيل

محمد محمد محمد على عامر

رئيس اللجنة

السيد معتصم ابراهيم راشد

عضو اللجنة

ودودة عبد الرحمن بدران

عضو اللجنة

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:
 oفحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
 oفحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركة والتغييرات الناتجة عن
تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 oفحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطهها ونتائجها
 oفحص ومراجعة المعلومات اإلدارية الدورية التى تقدم للمستويات االدارية
المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
 oفحص االجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة ما يلى -:
▪ 1ـ القوائم المالية الدورية والسنوية
▪ 2ـ الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل
التقديرية.
 oالتأكد من تطبيق االساليب الرقابية الالزمة للمحافظة على اصول الشركة وإجراء
التقييم الدورى لالجراءات االدارية للتأكد من االلتزام بالقواعد واعداد تقارير
بذلك لمجلس اإلدارة .

 oاقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر فى االمور المتعلقة
باستقالتهم أو اقامتهم وبما ال يخالف القانون .
 oإبداء الرأى فى شان تكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة
بخالف مراجعة القوائم المالية وفى شان االتعاب المقدرة عنها وبما ال يخل
بمقتضيات استقاللهم.
أعمال اللجنة خالل العام:
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة

 4مرات

هل تم عرض تقارير اللجنة على
مجلس إدارة الشركة
هل تضمنت تقارير اللجنة
مالحظات جوهرية وجب
معالجتها
هل قام مجلس اإلدارة بمعالجة
المالحظات الجوهرية

نعم
ال
-

بيانات العاملين بالشركة:
متوسط عدد العاملين
بالشركة خالل السنة
(المجمعة)

18,847

متوسط دخل العامل السنوي

 71,303جنيه مصري

نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة ( إن وجد ):
إجمالي األسهم المتاحة وفقا ال يوجد
نظام االثابة والتحفيز
للعاملين والمديرين

المخالفات واإلجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:
ال يوجد
مساهمة الشركة خالل العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:
علي المستوي الخارجي (المجتمع الخارجي)  :تعتبر شركة النساجون الشرقيون للسجاد من اولى
الشركات الداعمة للعمل المجتمعى حيث تقوم الشركة بتبنى العديد من برامج المسئولية المجتمعية
من خالل مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وعلى رأسها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع
ومؤسسة خميس لتنمية المجتمع ،حيث تقوم الشركة بتقديم الدعم الكامل لمشروعات فى مجاالت
التعليم والصحة والكفالة ،فتتبنى الشركة برنامج اوائل طلبة الثانوية العامة الـ 100على مدار 18
عاما ،كذلك تقدم الشركة الدعم الكامل لتجديد وتطوير مستشفى خميس والذى يقوم بعالج مجانى
للحاالت المستحقة .وتتبنى الشركة بعض البرامج ذات االثر المجتمعى منها برنامج نقل الطلبة
الجامعيين بالعاشر من رمضان لعدد  3800طالب سنويا كما تدعم فصوال للتخاطب وعدد من
الوحدات الصحية المستقلة وتلك التابعة لبعض المستشفيات الحكومية .كذلك قامت الشركة بالتعاون
مع بنك الكساء المصرى بحملة "ايد الدفا "حيث قامت بتوفير بطاطين ومالبس شتوية الالف االسر
بمحافظة الشرقية
وعلى صعيد التطوير واالستثمار فى العنصر البشرى تقوم الشركة بتوفير تدريب صيفى لطلبة
الجامعات فى اطار مذكرات للتفاهم مع بعض الجامعات للتمكن من الممارسة الفعلية داخل المصانع
الخاصة بها.
تم التبرع ب 20مليون جنيه في العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية

علي المستوي الداخلي (المجتمع الداخلي)
تعطى الشركة اهتماما خاصة لموظفيها وتحرص على االلتزام بكافة المبادىء والقوانين التى من
شأنها الحفاظ على حقوق العاملين بها وتوفير بيئة عمل مالئمة ومحفزة .كما تلتزم الشركة بالتأمين
الصحى الكامل على كافة العاملين بها .ولمزيد من االهتمام والتطوير قامت الشركة بتشكيل لجنة
للتواصل الداخلى متضمنة كبار التنفيذين بالشركة وبرئاسة الرئيس التنفيذى للشركة لتقوم باعداد
وتنفيذ برامج عديدة خاصة بالعاملين منها:
 برنامج تقدير :والذى يهدف الى تقديم الشكر والتقدير للعاملين بالشركة وزيادة انتمائهمووالئهم للشركة حيث بتبنى برامج خصم خاصة على منتجات الشركة ،ومراسم لالحتفال
بابناء العاملين المتفوقين وتعمل الشركة على المزيد من البرامج التى سيتم اطالقها فى عام
.2022
 برنامج سند والذى يهدف الى تقديم الدعم بمختلف اشكاله ويعد مشروع الرعاية الصحيةالسر العاملين بالشركة احد اهم المشروعات الخاصة به.
 وفى اطار العائلة الواحد قامت الشركة بتوزيع منح رمضان واالعياد للعمال والموظفينسنويا وكذلك قامت بتوزيع منجات غذائية ولحوم فى المناسبات المختلفة (رمضان-اعيد
االضحى) بهدف ادخال البهجة على جميع أسر العاملين بالمصانع.

الممثل القانوني للشركة
اإلسم. :االستاذ صالح عبد العزيز
التوقيع:

شركة  ..:النساجون الشرقيون للسجاد........

ختم الشركة

ملخص نتائج األعمال عن السنة  /الفترة المنتهية في

2021 /12 /31

تعليق الشركة على نتائج األعمال مع بيان أهم العوامل التي أدت إلى الربح  /الخسارة

حققت مجموعه شركات النساجون الشرقيون للسجاد افضل اداء على كفاءه االصعده سواء كانت
التشغيليه او الماليه حيث شهدت المجموعه اعلى معدالت تشغيل فى تاريخها .اضافه الى نمو
اجمالى المبيعات بنسبه  ٪20.23مدعو ًما بنمو بلغ نحو  ٪25.7لمبيعات التصدير و نحو
 ٪10.04للسوق المحلى.
وشهد العام  ٢٠٢١مرحله جديده فى التطوير و التحول التكنولوجي على مستوى تخطيط االنتاج.
باالضافه الى التوسع فى شبكات التوزيع سواء كانت للسوق المحلى باضافه  6فروع و التوسع
فى الحصص التسويقيه لالسواق التصديرية و اضافه اسواق جديده والتوسع فى قنوات البيع
االلكتروني التى شهدت خالل فتره جائحه كورونا.
المبيعات المجمعة:
بلغت قيمة المبيعات المجمعة خالل عام  11.403 2021مليار جنية مصري مقارنة بمبلغ
 9.485مليار جنية مصري خالل عام  2020بنسبة ارتفاع .%20.23
نتائج األعمال المجمعة:
بلغ صافى ربح الفترة بعد الضرائب خالل العام  1.210مليار جنية مصري مقارنة بمبلغ 1.111
مليار جنية مصري فى عام  2020بارتفاع قدره  99مليون جنية بنسبة ارتفاع .% 8.9
كما بلغ صافي الربح المجمع المحقق بعد حقوق الغير مسيطرة خالل الفترة  1.085مليار جنية
مصري بالمقارنة بمبلغ  937مليون جنية مصري بارتفاع قدره .%15.78

( )1المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن السنة  2021الفترة المنتهية في 2021 /12 /31
(مليون جنيه مصري)
عن الفترة الحالية
2021

عن الفترة المقارنة
2020

التغير %

اإليرادات  /المبيعات

11,403

9,485

%20.23

مجمع الربح

1,834

1,308

%40.23

نسبة مجمل الربح إلى اإليرادات /
المبيعات

%16.08

13.79%

صافي الربح قبل الضريبة من
األنشطة المستمرة

1,394

1,270

%9.81

صافي الربح بعد الضريبة و
حقوق االقلية

1,085

937

%15.78

229

نقطة اساس

(ب)

قائمة المركز المالي المجمعة في 2021/ 12 /31
(مليون جنيه مصري)

في تاريخ المركز
المالي 2021

في تاريخ المركز
المالية للعام السابق
2020

صافي رأس المال العامل

3,953

3,808

حقوق الملكية

7,316

6,983

رأس المال المدفوع

665

665

اإلحتياطيات

1,626

1,487

األرباح المرحلة

397

348

ربح الفترة

1,085

937

فروق ترجمة القوائم المالية

3,541

3,546

أسهم خزينة

--

--

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة  2021الفترة المنتهية في 2021 /12 / 31
(مليون جنيه مصري)
عن الفترة الحالية
2021

عن الفترة المقارنة
2020

التغير %

التدفقات النقدية من ( إلى) أنشطة
التشغيل

569

1,947

%71-

التدفقات النقدية من ( إلى) أنشطة
اإلستثمار

)(346

)(1,087

%68-

التدفقات النقدية من ( إلى) أنشطة
التمويل

)(323

)(62

%422

إقـــــرار
نقر بأن البيانات المدونة أعاله مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس
اإلدارة المنعقد بتاريخ  2022/2/22وصدر عنها تقرير مراقب الحسابات.

مسئول عالقات المستثمرين

ياسمين الجوهرى

التاريخ 2022/ 2 / 22

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب

صالح عبد العزيز

