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للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 

و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام . عتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرهاإستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إ
، آخذا في اإلعتبار برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم. المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية

 .للحظي في البورصةأرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

91/02 لعام السنوية النصف لأللومنيوم مصر أعمال نتائج علي نظره  

 
 محنة قطاع األلومنيوم في مصر تتجلي بقوه في نتائج األعمال النصف سنويه المتدهوره لمصر لأللومنيوم

نتائج أعمال مصر محنة قطاع األلومنيوم في مصر وما يشهده من تردي سواء علي المستوي الصناعي أو المالي، تتجلي في 
والتي أظهرت حاله من التدهور الحاد حيث أنها لم تتمكن علي األقل من تحقيق  91/02النصف السنويه  (EGAL.CA) لأللومنيوم

الالعب األساسي تجدر اإلشاره أن مصر لأللومنيوم تعتبر هي . إيرادات تعادل التكاليف ومن ثم إنتهي بها الحال إلي خسائر فادحه
من إجمالي اإلنتاج المحلي إال أنها تواجه العديد من المشكالت % 11هذا القطاع حيث أنها تقريبا تستحوذ علي إنتاج لوالرئيسي 

 :الحيويه والتي تتسبب في التأثير السلبي عليها ماليا، ومن هذا المشكالت
 عرض العالمي ومن ثم فإن األسعار إستيراد المواد الخام والتي تخضع في تسعيرها إلي بورصة لندن للمعادن طبقا للطلب وال

 .والباقي يباع محليا  تتباين من شهر إلي آخر إال أن مصر لأللومنيوم تقابل هذا األمر بتصدير الجزء األكبر من اإلنتاج
 مثل قطاع األلومنيوم يعتبر من القطاعات الكثيفة اإلستهالك للطاقة الكهربائيه حيث أنها تعتمد عليها بالدرجة األولي ولذلك ت

مليار جنيه  6إلي  5تكلفة الطاقة الكهربائيه حوالي النصف من إجمالي تكاليف اإلنتاج لمصر لأللومنيوم والتي تتوسط بين 
ستمراريتها عامل خطورهسنويا وهي تفوق تكلفة المواد الخام ومن ثم يؤدي ذلك إلي تآكل األرباح مما يمثل   .علي الشركه وا 

 التحليل المالي
 مصر لأللومنيوم  إنخفضت إيرادات

(EGAL.CA)   على أساس 91بنسبة ٪
 91/02سنوي في النصف األول من عام 

 7مليار جنيه مقارنة بـ  8.53لتصل إلى 
مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق 
وكان ذلك بضغط من إنخفاض كمية المبيعات 

ألف طن، أيضا  928طن إلي  ألف 950من 
إنخفاض سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه 
وتجدر اإلشارة إلي أن مبيعات التصدير تمثل 

 .من إجمالي المبيعات% 38
   شهدت تكاليف اإلنتاج هي األخري إنخفاضا

٪ على أساس سنوي في النصف 03بنسبة 
مليار  9.53األول من العام الحالي لتبلغ 

مليار جنيه خالل نفس  6.87جنيه مقارنة بـ 
الفترة من العام الماضي وكان ذلك مدفوعا 

 . بزيادة تكاليف الكهرباء
  ونتيجة لذلك، حققتEGAL  مجمل خسائر

 مليون جنيه 93/91نصف عام  91/02نصف عام 
 اإليرادات 7,020 3,587
 معدل التغير   49%-

 تكلفة المبيعات (6,376) (4,589)
 معدل التغير   28%-

 الخسائر/ مجمل الربح  644 (1,002)
دارية (37.5) (38.5)  مصروفات عموميه وا 

 معدل التغير   3%
 خسائر التشغيل/أرباح  607 (1,041)

 إيرادات إستثمارات 266 116
 معدل التغير   56%-

 إيرادات و أرباح متنوعه 16 97
 معدل التغير   506%
 مخصصات مكونه (33) (15.5)
 معدل التغير   53%-
 مخصصات إنتفي الغرض منها 118 194
 معدل التغير   64%

 أعباء تمويلية (20.0) (40.7)
 معدل التغير   104%
 (مالكي الشركة األم)الخسائر /الربحصافي   681 (535)
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مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي  699مليار جنيه مصري، مقارنًة ب مجمل ربح  9بلغ 
 .تأثرا في المقام األول بتدني اإليرادات

  ،مليون جنيه  699مليار جنيه مقارنة بـ  9.29حققت خسائر تشغيليه ضخمة في الفترة قيد المراجعة حيث بلغت كذلك
 .خالل الفترة المماثله من العام الماضي

  وأخيًرا، تحولتEGAL  مليون جنيه خالل نفس  639مليون جنيه مقارنة بـصافي ربح بلغ  585إلي الخسارة حيث بلغت
 :ابق وكان من العناصر الداعمة لهذه الخسائرالفترة من العام الس

 يه خالل الفتره محل المراجعة جنمليون  996إيرادات اإلستثمار حيث بلغت في ض الحاد نخفااإل
 . ويسنس ساأعلی %56مليون جنيه بإنخفاض  066ل مقاب

  يه خالل جنمليون  92علي أساس سنوي لتحقق % 929أيضا إرتفعت أعباء التمويل بمعدل
 . مليون جنيه 02ل مقابه محل المراجعة الفتر 

 :إال أنه من جانب آخر فقد ساهم في تقليل الخسائر
   يه جنمليون  17علي أساس سنوي حيث بلغت % 526إرتفاع اإليرادات المتنوعة بمعدل

 .مليون جنيه 96ل مقابخالل الفتره محل المراجعة 
   919سنوي حيث بلغت علي أساس % 69إرتفاع مخصصات إنتفي الغرض منها بمعدل 

 .مليون جنيه 993ل مقابيه خالل الفتره محل المراجعة جنمليون 
  يه جنمليون  95.5علي أساس سنوي حيث بلغت % 58إنخفاض المخصصات المكونه بمعدل

 .مليون جنيه 88ل مقابخالل الفتره محل المراجعة 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 
 

 مصطفى شفيع /األستاذ 
 أول محلل مالي 

                                               MShafie@arabeyaonline.com 
 

مايكل أرميا/ األستاذ  
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

عمر حسين/األستاذ                  ريهام ياسر/ األستاذة                        
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

معتز عشماوي/ األستاذ               ليلي طارق      /األستاذة                   
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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