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 بعد فرض رسوم اإلغراق علي خام البليت... سيناريو سئ قد يصيب قطاع الحديد والصلب في مصر

 الخبر 
كمنتج  حديد التسليحالعالمية، أنها بصدد فرض رسوم إغراق علي  التجارة المصرية )ممثلة في وزارة الصناعة( ُمنظمة أبلغت الحكومة

   % علي التوالي.15% و25نهائي و علي خام البليت وذلك بنسب 
 

 األثر المترتب علي القرار 
  قيام الحكومة بفرض رسوم إغراق علي واردات خام البليت من شأنه التأثير سلبيا علي مصانع درفلة الحديد وباألحري

 تشريد بخالف جنيه، مليار 50 نحو تبلغ إجمالية مصنع بجمهورية مصر العربية بإستثمارات 22والتي يبلغ عددها غلقها 
  .عامل ألف 30 تتجاوز عمالة

 مصر إلي  في التسليح حديد تنقسم شركات إنتاج 
 و الصلب الحديد  شركتان هما و النهائي المنتج حتى و اإلستخراجية الخامات من وتنتج: متكاملة شركات 

 منتجات أشكال كافة تنتج و معداتها تناسب محليا مستخرجة خامات على تعتمد و (IRON.CAالمصرية )
 شركة و, الدرفلة لمصانع الصلب عروق من لكميات باإلضافة التسليح حديد من محدودة كمية منها و الصلب

 ذات مستوردة خامات على تعتمد ( التيESRS.CA( و حديد عز )IRAX.CA) باألسكندرية الدخيلة -عز
 .عالية مواصفات

 المصرية شركات وهم( األسفنجي الحديد أو) الخردة صهر من النهائي المنتج وتنتج: متكاملة نصف شركات 
 إليها يضاف و للصلب قوطة مجموعة و للصلب الدلتا و للصلب العربية و للصلب العز و للصلب  األمريكية
 و للمسطحات السويس و( فقط الصلب عروق إلنتاج) للصلب و السويس الهندسية للصناعات زعبل أبو شركتي

)  .الخارج من أسفنجي حديد/الصلب خردة إستيراد و محلية صلب خردة من يتاح ما على تعتمد الشركات هذه
, المحلى السوق إحتياجات من% 45 أي تسليح حديد من طن مليون 2 المصانع لتلك المتاحة الطاقات تبلغ

 (. الدرفلة لمصانع عروق طن ألف 650 إلى بالإلضافة
 و. التسليح حديد إلى درفلتها و مستورد أو محلى مصدر من الصلب عروق بشراء تقوم والتي: الدرفلة مصانع 

ن كبير عددها  الربح هامش ضعف بسبب للطاقة محدودة إستغالل بنسبة تعمل و متعسرة أغلبها في كانت وا 
 يعادل ما أى التسليح حديد من سنويا طن مليون 2,1 حوالي المصانع لتلك المتاحة الطاقات تبلغ)المحقق. 

 ( 2005 عام في المحلى السوق إحتياجات من% 50
 مصر -المصدر: شبكة الحديد والصلب 

  من اإلنتاج المحلي للحديد والصلب يقوم علي مصانع الدرفلة, وبفرض الحكومة لرسوم 50يتضح مما ورد سابقا أن %
إغراق علي خام البليت المستورد سيترتب علي ذلك توقف هذه المصانع عن اإلنتاج مما قد ينذر بحدوث فجوة كبيرة في 

 تراضية )أقرب إلي الصحة( بأن المصانع الكبري ذات الدورة المعروض من المنتج النهائي للحديد والصلب مع وضع إف
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الكاملة لن تستطيع إحتواء هذه الفجوة ومن ثم إرتفاع سعر المنتج النهائي والذي ينذر بعواقب وخيمة علي هذا القطاع 
 وعلي القطاعات األخري التي تعتمد علي مثل )قطاع العقارات واإلنشاءات وغيره(.

 كاآلتي مقسمة طن مليون 5,3 البالغة لها القصوى بالطاقة باإلنتاج عز حديد شركة تقوم: 
 منه% 60 ويوجة اإلنتاج من% 40 تصدر حيث المسطح، الصلب حديد من طن مليون 2,25 الشركة تنتج 

 .المحلي للسوق
 للسوق منه% 95 ويوجة اإلنتاج من% 5 تصدر حيث التسليح، حديد من طن مليون 3,05 الشركة تنتج 

 .المحلي
 لمصر، اإلقتصادى النمو باستمرار مرهون أنه الشركة أوضحت السنة، في طن مليون 7 إلى اإلنتاج زيادة وعن 

 الكبرى، القومية المشروعات بعض إقامة تتضمن التى الدولة خطة مع بالتزامن الحديد، على الطلب زيادة ثم ومن
 .الحالية الفترة خالل اإلنتاجية الطاقة بكامل اإلحتفاظ الشركة وتستهدف

  تري بحوث عربية أون الين أن هذا القرار سيكون له مردود سلبي علي قطاع الحديد والصلب والقطاعات األخري التي تعتمد
 عليه, وعليه فإننا ندعو الحكومة للتروي قبل إتخاذ هذا القرار. 
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بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث 
رة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدا

ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر 
برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى 

 الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة. الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل
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 قســــــم البــــــحوث

 

 أحمد محمد عالء األستاذ /                     أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                أول  ماليمحلل                  

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 

 

 األستاذ/ مايكل أرميا

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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