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/ المقدمة : 1  

 السادة مساهمو شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة المحترمين 

 السالم عليكم ورحة هللا وبركاته ,

يسر مجلس إدارة شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام 
تقريره السنوي المعد وفقا" لنظام الشركات المساهمة المصرية والنظام األساسي 

م على صعيد  2015للشركة . مستعرضا" اهم إنجازات الشركة خالل العام المالي 
عيد جهودها في مجاالت البحث العلمي األداء األنتاجي والتسويقي وكذلك على ص

والتطوير واالبتكار التقني . إلى جانب تسليط الضوء على جهود الشركة الحثيثة 
التي تبذلها لتعزيز مركزها التنافسي بين كبريات شركة النسيج في جمهورية مصر 

 العربية .

ت ويغتنم مجلس إدارة الشركة رئيسا" وأعضاء هذه المناسبة ليقدم أسمى ايا
الرشيدة للرعاية واألمتنان والتوجيهات العرفان واالمتنان إلى الحكومة المصرية 

السديدة التي يولونها لشركتنا . كما يثمن مجلس إدارة الشركة عطاءات العاملين 
 بالشركة ووفاء شركاء  نجاحها من زبائن ومساهمين . 
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/ التكوين والنشاط : 2  

قانون   زة شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب شركة اسبرانزا للمالبس الجاه 
 1997لعام 8االستثمار رقم 

وهي مملولكة بنسبة  11/10/2004 تاريخ 5778ومسجلة بالسجل التجاري رقم  
 38515/2013% للقطاع الخاص وهي مسجلة في السجل الصناعي برقم100

4049 وبطاقة استيراد رقم 730/258/306 وبرقم ضريبي   

 

وعنوان الشركة في المدينة الصناعية العبور  1001312وسجل  مصدرين رقم  
القاهرة / جمهورية مصر العربية . 3قطعة رقم  13007بلوك   

 أنشطة الشركة :

 تتكون الشركة من األقسام التالية :

 اوال": قسم النسيج 

 ثانيا" : قسم الصباغة 

  ثالثا": قسم التحضير والتجهيز والطباعة والتطريز

والتغليف وانتاج المالبس الجاهزة رابعا": قسم الخياطة والتفصيل   

خامسا": القسم الرئيسي ويشمل األستيراد والتصدير ومراكز التقنية واألبتكار 
 واألنشطة األستثمارية
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/ التشغيل واالنتاج :3  

م  2015الجدول التالي يبين حجم األنتاج والمبيعات في عام   

األنتاجحجم  حجم المبيعات  
 أقمشه مالبس أقمشه مالبس البيان

 قطن  1598493 631053 1304861 475086
 بوليستر 2924045 482872 2633211 349351

 فسكوز 676664 10113 604757 5176
 ليكرا 58618 478 54345 464

 بروبلين 8201 0 8201 0
 أكريليك 15909 9168 15909 9168
 اإلجمالي 5281930 1133684 4621284 839245
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/ الخطط والتوسعات :4  
تسعى شركة اسبرانزا بعد النجاح الذي حققته على مدى عامين من العمل المتواصل والمستمر إلى مزيد من 

التقدم والتميز في مجال صناعة األقمشة والمالبس الجاهزة ، وهذا الهدف يشكل تحدياً أمام المسؤولين في 
يدة والمساهمة الفعلية في رفع الشركة لطرح أفكار جديدة وخطط توسعية لخلق وضع تنافسي وفتح أسواق جد

الخاصة بشركة اسبرانزا نقوم بالعمل وبجد  2017 – 2016وتنمية اإلقتصاد المصري لذلك وضمن خطة عام 
 على عدة مراحل أهمها :

استكمال الرخص وتعديل المخططات الخاصة بتوسع المصنع واعتماد اإلضافة الجديدة في األرض  -1
 ضمن مشروع التوسع .

 ل التوسع وفق المخططات المعدلة بما يزيد القدرة التخزينية واإلنتاجية للمصنع . البدء بأعما -2
وزيادة القدرة اإلنتاجية للمصبغة الحالية والبدء بمراسلة الشركات الخاصة بتوريد تجهيزات المصابغ  -3

اه الستكمال مشروع التوسيع آخذين بعين االعتبار أقصى معايير الجودة والتوفير في استهالك المي
 والوقد وإحضار ماكينات خاصة بتجهيز القماش المفتوح .

 استكمال العمل على قسم التجهيز . -4
تجهيز البنية التحتية لمحطات المعالجة والصرف الصحي الستيعاب الزيادة في حجم المصبغة الجديدة  -5

. 
 التجهيز لزيادة عدد خطوط االنتاج في قسم الخياطة  -6
 با وأمريكا وتدعيم األسواق الحالية .السعي لفتح أسواق جديدة في أورو -7
التجهيز لزيادة القدرة االنتاجية لقسم النسيج مع ضمان تنوع الماكينات لتلبية كافة االحتياجات السوقية  -8

 من النسيج .
توسعة خطوط االطفاء التلقائي ليشمل جميع أجزاء المصنع المستخدمة في التخزين وفق أعلى معايير  -9

 األمان .
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التوقعات المستقبلية والمخاطر:/ 5  

تعمل شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة في بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغيير 
 شأنها شأن معظم الشركات العالمية التي تعمل في مجال النسيج 

تسعى وفي ظل التحديات التي تواجهها سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي 
هزة لتوسيع وتطوير أعمالها من خالل استغالل جميع شركة اسبرانزا للمالبس الجا

الفرص التجارية المتاحة في العديد من البلدان وكذلك دخول اسواق حديثة لم تكن 
 متاحة سابقا"

وانطالقا" من الوعي التام بالمخاطر المرتبطة برؤية الشركة في النمو العالمي 
بهدف حماية اعمالها الحالية  المستمر . قامت شركة اسبرانزا بإنشاء إدارة المخاطر

 والمستقبلية وتوفير تدابير وقائية وتفاعلية للمخاطر المحتملة .

تعمل إدارة المخاطر على توحيد االستراتجيات والعمليات وكذلك توجيه وتدريب 
التي قد تواجه الشركة مستقبال" . الموظفين إلتباع طريقة موحدة إلدارة المخاطلر 

عتمدت إدارة المخاطر على بناء اإلجراءات والعمليات وللوصول لهذا الهدف أ
 الداخلية وفق المقاييس العالمية إلدارة المخاطر . 

ولحماية شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة من األخطار المستقبلية ومساعدتها على 
تحقيق أهدافها االستراتيجية تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتحليل األخطار التي 

داخليا" وخارجيا" بطريقتين وهما :تواجهها   

تقييم المخاطر : تحليل المخاطر والعمل على معالجتها لتفاديها او التقليل من اوال : 
 تأثيرها أو احتمالية حدوثها 

ثانيا":استمرارية االعمال : رفع مستوى األستعداد والجاهزية للتعامل مع المخاطر 
 غير المتوقعة 
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ة أسبرانزا للمالبس الجاهزة بتقويم المخاطر على عدة تقوم إدارة المخاطر في شرك
مستويات وهي المستولى األستراتيجي والتشغيلي وكذلك المخاطر المرتبطة 

لإلدارات . وقد قامت إدارة المخاطر بتغطية العديد من وحدات باالهداف السنوية 
العمل األستراتيجية والمركزية من خالل إقامة ورش عمل لتقويم المخاطر 

واستمرارية االعمال .حيث ركزت إدارة المخاطر على وضع خطة لنكين المصنع من 
الحصول على الشهادات االعتمادية المالية الخاصة بإستمرار العمل .كما تقوم إدارة 

المخاطر وبشكل دوري بمتابعة لما تم تغطيته مسبقا" من مخاطر و تدابير وقائية 
يسهم وبشكل فعال في رفع مستوى الوعي  لمنع أو تقليل نتائج تلك المخاطر مما

 بالمخاطر المحيطة واالستعداد لها بشكل أفضل 
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/ االصول والخصوم ونتائج االعمال : 6  

ج م اي 16219850مبلغ  2015بلغت االرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 
%8.24بنسبة مئوية تساوي   

ج م 196672536كما بلغت قيمة المبيعات األجمالية   

% 9بزيادة نسبتها    %123الي  2014عام % 114 من ارتفعت نسبة الموجودات  

مؤكدة قدرة الشركة  ج م 170847064مبلغ  2015بلغت الموجودات المتداولة عام 
 المالية على الوفاء بإلتزاماتها المالية 

 69442886الي  2014جم عام   45482936 منارتفع مجموع حقوق المساهمين 
%53نسبتها بزيادة   2015عام   

2015ج م عام   20941434بلغ الربح التشغيلي حوالي   

ج م 32.43 مبلغ  2015 بلغ نصيب السهم من صافي االرباح عام   

مليون دوالر وبالتالي زياده عدد  5وذلك ناتج عن زياده رأس مال الشركه ليصبح 
ألف سهم . 500األسهم لتصبح   
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     و  2013وفي مايلي مخطط بياني يظهر مقارنة بين االرباح الصافية بين عامي 
2015 و     2014 

2015و  2014و  2013كما يظهر مقارنة بين المبيعات االجمالية بين عامي   
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/ التوزيع الجغرافي لإليرادات :7  

معظم إيرادات شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة من تصنيع وتصدير منتجاتها 
 لألسواق العالمية 

2015والرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لإليرادات خالل عام   

  

 

 

 

Sales السعودية 
 اإلمارات
 األردن
 العراق
 سوريا 
 بلجيكا
 الجزائر
 لبنان
 الكويت
 فرنسا
 اسبانيا
 تونس
 تركيا
 سلطنة عمان
 المانيا
 السنغال
 الكونغو
 موريتانيا
 اديس ابابا
 ابديجان
 تنزانيا
 ساحل العاج
 اليمن
 ليبيا
 قطر
 كوت ديفوار
 السودان
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/ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية :8  

 

 البند 2015 2014 نسبة التغيير
67.78 %  المبيعات 196672536 117220088 
75.65 %  تكلفة المبيعات 175731102 100043474 

22%  الربح التشغيلى 20941434 17176614 
 

/ اإليضاحات المحاسبية :9  

ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خالل العام المالي المنتهي في 
م وفقا" للمعايير المحاسبة المتعارف عليها في جمهورية مصر العربية  2015

 والصادرة عن الهيئة المصرية للمحاسبين القانونيين



 

ESPERANZA COMPANY FOR READY CLOTHES S.A.E
TAX ID NO:306258730 www.esperanzaeg.com

CAIRO\EGYPT\AL-ABOUR INDUSTRY ZONE1-BLOCK13007

 



 

ESPERANZA COMPANY FOR READY CLOTHES S.A.E
TAX ID NO:306258730 www.esperanzaeg.com

CAIRO\EGYPT\AL-ABOUR INDUSTRY ZONE1-BLOCK13007

  



 

ESPERANZA COMPANY FOR READY CLOTHES S.A.E
TAX ID NO:306258730 www.esperanzaeg.com

CAIRO\EGYPT\AL-ABOUR INDUSTRY ZONE1-BLOCK13007

/ سياسة توزيع االرباح :10  

تعتمد توزيعات االرباح ومقدارها على االرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية 
الواردة في نظام الشركة االساسي والذي ينص للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع 

 على مايلي :

بعد خصم االحتياطي النظامي واالحتياطي الذي تقره الجمعية العامة العادية ثم 
يخصص المبلغ الالذم لمكافأت اعضاء مجلس اإلدارة التي تقرها الجمعية العمومية 

العادية  ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من االرباح او يرحل 
 لألعوام القادمة 

رباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي كما يتم توزيع اال
 يحددها مجلس اإلدارة 

/ المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة :11  

ال توجد اي قروض او استحقاقات مالية لشركة اسبرانزا ولم تقترض شركة اسبرانزا 
من المساهمينوهي تعتمد على تمويل نفسها  2015من اي بنك اي مبلغ خالل عام   

/ وصف ألي مصلحة تعود إلعضاء مجلس اإلدارة و أزواجهم وأوالدهم القصر 12
  وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

لم يتم إبالغ الشركة بأية مصالح تعود ألشخاص أعضاء مجلس اإلدارة او ازواجهم او 
2015اوالدهم القصر او كبار التنفيذيين في الشركة خالل عام   

كما لم تبرم الشركة اية عقود فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس االدارة او 
  الرئيس التنفيذي او المدير المالي او اي شخص له عالقة بأي منهم 

 

 

 



 

ESPERANZA COMPANY FOR READY CLOTHES S.A.E
TAX ID NO:306258730 www.esperanzaeg.com

CAIRO\EGYPT\AL-ABOUR INDUSTRY ZONE1-BLOCK13007

/ تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:13  

 

 

 اسم العضو تصنيفه الوظيفي
 مهند زاهد إستانبولى رئيس مجلس األداره

 خير هللا غياث رجوب عضو منتدب
 إبراهيم عطا سماقيه عضو مجلس إداره
 وائل فرحان رجوب عضو مجلس إداره
 محمد وجيه فرحان عضو مجلس إداره
 بسام محمد كروم عضو مجلس إداره
 محمود عبد القادر خرسه عضو مجلس إداره
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أسهم الشركة طبقا لحصة كل مساهم:توزيع   

 

عدد  النسبه دوالر أمريكي جنيه مصري
 األسهم

 اسم العضو

16275003 2195000 43.9%  مهند زاهد إستانبولى 219500 
4118799 555500 11.11%  خير هللا غياث رجوب 55550 
4118799 555500 11.11%  إبراهيم عطا سماقيه 55550 
4118799 555500 11.11%  بسام محمد كروم 55550 
2161350 291500 5.83% فرحان محمد وجيه 29150   
2161350 291500 5.83%  وائل فرحان رجوب 29150 
4118799 555500 11.11%  محمود عبد القادر خرسه 55550 

 األجمالي  500000  5000000 37072900
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اإلدارة وسجل الحضور لكل إجتماع :/ إجتماعات مجلس 14  

)  6عدد (    2015بلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام  
 أجتماعات وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل أجتماع :

 االجتماع السادس
تاريخ 

15/11/2015  

االجتماع 
 الخامس
تاريخ 

10/8/2015  

 االجتماع
الرابع   
28/7/2015تاريخ  

االجتماع 
 الثالث

تاريخ    
13/7/2015  

االجتماع 
 الثاني

تاريخ  
31/3/2015  

االجتماع 
 االول

تاريخ 
20/1/2015  

 اسم العضو

مهند زاهد  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 إستانبولى

 
ابراهيم عطا  حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 سماقيه

خير هللا غياث  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 رجوب 

وائل فرحان  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 رجوب 

محمد وجيه  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 فرحان 

بسام محمد  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 كروم 

محمود عبد  حضر حضر حضر حضر حضر حضر
 القادر خرسه
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/ الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :15  

ال توجد اي عقوبات او جزاءات او قضايا مرفوعة ضد شركة اسبرانزا للمالبس 
  2015الجاهزة عام 

 

 

/ الشفافية واألمتثال : 16  

اسبرانزا للمالبس الجاهزة جهود حثيثة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد تبذل شركة 
حيث تعمل الشركة جاهدة للرفع من مستوى األفصاح ما أمكن لتكون قدوة يحتذى بها 

في االلتزام والمصداقية وذلك لتحقيق الغرض االساس من االفصاح كأداة رئيسية 
دة تنافسية الشركة مع افضل الشركات لحماية المساهمين والمستثمرين إضافة الى ذيا

 في جمهورية مصر العربية والعالم

/ التواصل مع المساهمين والمستثمرين :17  

 

تولي شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة . حيث 
تطلعهم على أدائها التشغيلي وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير السنوي لمجلس 
إدارتها وكذلك األجتماعات التي تعقد مع المساهمين والمستثمرين والمحللين خالل 

العام الطالعهم بشكل مستملر على اي تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على 
 وضعها المالي وأعالها . بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية

 معلومات األتصال :
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 شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة شر كة مساهمة مصرية 

 مصر / القاهرة / محافظة القليوبية 

  3قطعة رقم  13007المدينة الصناعية أ العبور بلوك 

   0020244812317- 0020244812314-0020244812198هاتف :

  0020244812197فاكس : 

E-mail :investors@esperanzaeg.com  

Website:www.esperanzaeg.com   

 

  / اإلسهام في تنمية األقتصاد الوطني : 18

قد اسهمت شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة في تحسين ميزان المدفوعات الوطني 
 2015لجمهورية مصر العربية حيث بلغت قيمة صادراتها الى االسواق العالمية عام 

يورو  610798وحوالى دوالر  25201622حوالي   

حيث اسهمت هذه الصادرات في جلب المزيد من القطع االجنبي و تشغيل اليد العاملة 
 المصرية 
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من موقع قطاع التجارة الدولية المصرية الحكومي  2015هذه الدراسة أجريت عام   
www.tpegypt.gov.eg  

القيمة الكلية لشحنات شركة  البلد
 اسبرانزابالدوالر

القيمة الكلية للشحنات 
 بالجنيه

صادرات جمهورية 
 النسبة المئوية مصر العربية

 %21.75 15,570,000.00 25,856,548.02 3,385,867.16 المملكة األردنية الهاشمية
دولة االمارات العربية 

 %10.36 23,350,000.00 18,365,288.67 2,418,591.73 المتحدة

 %15.03 92,840,000.00 106,006,905.39 13,956,909.62 العربية السعوديةالمملكة 
   1,249,926.74 165,016.00 جمهورية السنغال
 %29.46 4,770,000.00 10,721,817.80 1,405,375.76 الجمهورية العراقية

 %2.24 15,200,000.00 2,588,753.97 341,012.61 دولة الكويت
 %0.12 19,750,000.00 170,083.58 22,775.00 الجمهورية التونسية

   157,026.16 202,124.80 ساحل العاج
الجمهورية العربية 

 %19.60 9,340,000.00 13,738,170.60 1,830,976.30 السورية

   170,838.46 22,657.32 قطر
 %2.58 10,480,000.00 2,032,064.84 270,492.90 الجمهورية اللبنانية

 %3.13 21,350,000.00 5,141,874.70 668,790.56 الجزائر
   64,510.05 9,021.00 اثيوبيا

 %0.02 17,740,000.00 30,387.63 3,926.00 السودان
   1,106,690.14 144,721.70 الكونغو
   343,654.25 44,399.20 اليمن
 %0.02 383,270,000.00 740,256.04 94,417.17 تركيا
   6,137.90 793.00 تنزانيا

   567,361.75 77,119.35 سلطنة عمان
 %0.26 13,390,000.00 262,346.47 34,793.50 ليبيا

   767,898.86 101,842.00 موريتانيا
 %0.02 127,980,000.00 147,992.00 23,538.84 اسبانيا
 %0.03 132,660,000.00 246,476.00 40,457.02 ألمانيا
 %1.54 48,580,000.00 4,775,536.06 747,995.93 بلجيكا

http://www.tpegypt.gov.eg/
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 القيمة الكلية لشحنات شركة اسبرانزابالدوالر

 المملكة األردنية الهاشمية

 دولة االمارات العربية المتحدة

 المملكة العربية السعودية

 جمهورية السنغال

 الجمهورية العراقية

 دولة الكويت

 الجمهورية التونسية

 ساحل العاج

 الجمهورية العربية السورية

 قطر

 الجمهورية اللبنانية

 الجزائر

 اثيوبيا

 السودان

     
    2,758,350,000.00 اجمالي الصادرات بجمهورية مصر
   195,258,546.08 26,013,614.47 اجمالي صادرات شركة اسبرانزا

  %0.94النسبة المئوية
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صادرات جمهورية مصر العربية في مجال المالبس 
 واألقمشة والمفروشات

 المملكة األردنية الهاشمية

 دولة االمارات العربية المتحدة

 المملكة العربية السعودية

 جمهورية السنغال

 الجمهورية العراقية

 دولة الكويت

 الجمهورية التونسية

 ساحل العاج

 الجمهورية العربية السورية

 قطر

 الجمهورية اللبنانية

 الجزائر

 اثيوبيا

 السودان

 الكونغو
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2,758,350,000.00 

26,013,614.47 

الحصة السوقية لشركة اسبرانزا من مجمل الصادرات 
 المصرية في مجال المالبس واألقمشة بالدوالر

 اجمالي الصادرات بجمهورية مصر

 اجمالي صادرات شركة اسبرانزا

 

 

 

    
      
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

/ المسؤولية األجتماعية :19  

واصلت شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة رعايتها للعديد من المناسبات والفعاليات 
االجتماعية والتي شملت دعم األنشطة والبرامج االجتماعية والعناية بالموهوبين ودعم 

الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وكذلك رعاية 
القتصادية ورعاية المناسبات الرياضية ورعاية المؤتمرات والندوات والفعاليات ا

 المهرجانات الثقافية 

/ الموارد البشرية :20  

هو العام االول لتنفيذ خارطة الطريق وتفعيل الدور األسترتيجي  2015يعتبر عام 
للموارد البشرية نحو النمو الطموح . حيث تم التركيز على ضرورة إمداد الشركة 
بالمواهب والكوادر الوطنية والخبرات بما يتماشى مع النمو االستراتيجي واالنتقال 
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عمل المتسارع و إدارة التغيير بما بثقافة الشركة وقياداتها الى مرحلة متقدمة من ال
يتماشى مع النمو األسترتيجي وتفعيل البرامج والقوانين التي تسهم بصورة مباشرة في 

 خلق بيئة عمل جذابة تحفز المواهب على االنتاج المتواص بصورة مستدامة 

ناهيك عن العمل الجاد على تعزيز فعالية الشركة من خالل دراسة هيكلتها االدارية 
لضمان جاهزيتها للنمو االستراتيجي الطموح ورفع كفائة فع التوصيات الالزمة ور

وقدرة إدارة الموارد البشرية من خالل تقديم برامج لرفع مستوى االحترافية في 
 كوادرها لتقديم الدعم الالزم لكافة القطاعات 

/ التقنية واألبتكار :21  

تعزيز نمو شركة اسبرانزا للمالبس  لعب قطاع التقنية واالبتكار دورا" رئيسيا"  في
وأسهم في حصة الشركة السوقية ومكانتها في المجال  2015الجاهزة في العام 

الصناعي كم اسهم بفعالية في ذيادة ايرادات الشركة وصوال" الى تحقيق مساهمته في 
 نمو هامش االرباح 

قنيات القائمة حيث تركز الشركة في مشاريعها البحثية المستقبلية على تحسين الت
بالعمل مع شركائها وتطوير التقنيات ذاتيا" باالستفادة من قدرات فريق عمل التقنية 

 واالبتكار في الشركة 

وتسعى الشركة بشكل دائم الى تحقيق اعلى العوائد من  ابتكار منتجات او تقنيات 
 جديدة باستثمار اقل 


