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 ؟هل سيتبدل الحال لألفضل للشركات العاملة بقطاع الحديد والصلب 
  

 2019نظرة سريعة علي نتائج أعمال شركات القطاع خالل عام 
 تحقيق خسائر مرتفعة وذلك مقارنة بنفس الفترة  2019عام ال الشركات العاملة بقطاع الحديد والصلب خالل أظهرت نتائج أعم

. وكان السبب الرئيسي باألساس وراء هذه الخسائر الفادحة هو زيادة تكاليف اإلنتاج بما اليتناسب مع 2018من العام السابق 
"، الغاز الطبيعي" وباألحري الطاقةديرا بالذكر، أنه من األسباب الرئيسية في إرتفاع تكاليف اإلنتاج هي الزيادة في المبيعات. وج

للمليون وحدة  دوالر 4.5إلى  األسمدة والبتروكيماوياتيصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة حيث 
وتحصل  .للمليون وحدة حرارية دوالرات 7بـ  الحديد والصلب واأللومنيوم والنحاس والسيراميكحرارية، وسعره لصناعة 

للمليون وحدة حرارية،  دوالر 5على الغاز الطبيعي بسعر  الصناعات الغذائية والغزل والنسيج واألدوية وقمائن الطوب
 .دوالر 8على سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي مقابل  األسمنتصناعة و 
  من جانب آخر، طالبت مصانع الحديد والصلب الحكومة بتخفيض التسعيرة المفروضة عليها نسبيا، إال أن هذا الطلب قوبل

 50ب تكلفة اإلنتاجتؤدي إلي تقليل الطبيعي في تسعيرة الغاز  دوالر 1 تخفيضأن  مع األخذ في اإلعتباربالرفض التام. 
  .مليون دوالر

 ثالث على مزادا  ( إيجاس) الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة ألغت ،وعلي صعيد قطاع الغاز الطبيعي في مصر 
 غير حرارية وحدة للمليون دوالر 2.52 لنحو العالمية األسواق فى األسعار تدنى بسبب المسال؛ الطبيعى الغاز من شحنات

 تكلفةباإلضافة إلي  دوالر 2.65ب تقدر في مصر اإلنتاج نفقات نوتجدر اإلشارة إلي أ .واإلسالة الشحن مصاريف شاملة
 ويرجع إنخفاض األسعار عالميا إلي أن .حرارية وحدة للمليون دوالر 4و 3 بينما  تتراوح والتي الطبيعى للغاز واإلسالة الشحن

 يبلغو  .الغاز من وأستراليا أمريكا إنتاج زيادة بسبب المطلوب؛ من أكثر أوروبا أسواق فى المسال الغاز من المعروضة الكميات
 .للمستورد والشحن اإلسالة تكلفة شامل حرارية، وحدة للمليون دوالر 8.5و 7 بين ما المصرى المسال للغازبيع  سعر متوسط

 رة تخفيض تسعيفي علي األقل خالل الفترة الحالية  قد تواجه بعض الصعوباتأن الحكومة بحوث عربيه أون الين  تتوقع
مليار  7الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي وذلك علي الرغم من تحقيق مصر فائض في اإلنتاج حيث أن إجمالي اإلنتاج بلغ 

 وحدة مكعبة يوميا. 
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  2019بالنظر إلي نتائج األعمال لشركات القطاع والمدرجة بالبورصة المصرية خالل عام. 
  حديد عز(ESRS.CA)  إرتفاع جنيه، بمعدل  مليار 12.61 اإليراداتبلغت  2019خالل الربع األول من عام

جنيه، علي  مليار 12.60 اإليراداتحيث بلغت  2018، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام %0.07 طفيف
، وذلك %14 إرتفاع، بمعدل 2019جنيه خالل الربع األول من عام  مليار 12.3 تكلفة اإلنتاججانب أخر بلغت 

 مليار 1بلغت  خسائرصافي حققت الشركة و  جنيه. مليار 10.8حيث بلغت  2018بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام 
وذلك بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام  جنيه مليون 67 بخسائر، مقارنة 2019خالل الربع األول من عام  جنيه

2018 .  
  عز الدخيلة للصلب(IRAX.CA)  جنيه، بمعدل  مليار 10.6 اإليراداتبلغت  2019خالل الربع األول من عام

جنيه، مليار  10.5 اإليراداتحيث بلغت  2018، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام %0.96 إرتفاع طفيف
، %13 إرتفاع، بمعدل 2019جنيه خالل الربع األول من عام  مليار 4.10تكلفة اإلنتاج علي جانب أخر بلغت 

بلغت خسائر صافي حققت الشركة و  جنيه. مليار 9.2حيث بلغت  2018وذلك بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام 
جنيه وذلك بالمقارنة بنفس  مليون 608 أرباحصافي ب، مقارنة 2019خالل الربع األول من عام  جنيه مليون 320

 .  2018الفترة خالل عام 
  الحديد والصلب المصرية(IRON.CA)  جنيه،  مليون 928 اإليراداتبلغت  2019خالل الربع األول من عام

جنيه، علي مليار  1.3 اإليراداتحيث بلغت  2018، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام %26 إنخفاضبمعدل 
، وذلك %15 إنخفاض، بمعدل 2019جنيه خالل الربع األول من عام  مليار 1.7 تكلفة اإلنتاججانب أخر بلغت 

 مليون 531بلغت  خسائر صافيحققت الشركة و  جنيه. مليار 2حيث بلغت  2018بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام 
جنيه وذلك بالمقارنة بنفس الفترة خالل عام  مليون 457 بخسائر، مقارنة 2019خالل الربع األول من عام  جنيه

2018  . 
 )مصر الوطنية للصلب )عتاقه (ATQA.CA) جنيه، مليار 1.2 اإليرادات بلغت 2019 عام من األول الربع خالل 

 علي جنيه، مليار 2.2 اإليرادات بلغت حيث 2018 عام خالل الفترة بنفس بالمقارنة وذلك ،%44 إنخفاض بمعدل
 وذلك ،%46 إنخفاض بمعدل ،2019 عام من األول الربع خالل جنيه مليار 1 اإلنتاج تكلفة بلغت أخر جانب

 جنيه مليون 630 خسائر صافي الشركة وحققت. جنيه مليار 2 بلغت حيث 2018 عام خالل الفترة بنفس بالمقارنة
 .2018 عام خالل الفترة بنفس بالمقارنة وذلك جنيه مليون 153 بأرباح مقارنة ،2019 عام من األول الربع خالل
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تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة  للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات

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

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

 

 أحمد محمد عالء األستاذ /                                                               مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                                                                     أول  محلل مالي               

       AAhmed@arabeyaonline.com                                                                                     MShafie@arabeyaonline.com 

 

مايكل أرميا األستاذ/  

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  إدارة مبيعاترئيس                           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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