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 مستقل كيان في المصريه والصلب الحديد عن والمحاجر المناجم فصل 
 والصلب الحديدعملية التقسيم لشركة  عن التفاصيل بعض ذكر أردنا اإلجابه قبل ولكن عنوانال هذا علي نجيب سوف مبسط سرد في

 .المصريه
% 82.5والذي نص علي الموافقة بنسبة  12/10/2020صدر قرار الجمعية العامة الغير عاديه لشركة الحديد والصلب المصرية بتاريخ 

علي  البدء في إجراءات فصل نشاط المحاجر والمناجم عن باقي أنشطة شركة الحديد والصلب وتأسيس شركة جديدة لهذا النشاط مملوكة 
 لنفس المساهمين الحاليين للشركة القاسمة )الحديد والصلب المصرية(.

يرادات الشركة بالقيمة األفقي لتقسيم وسيتم اإلنقسام بإتباع أسلوب ا عن طريق تقسيم األصول واإللتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وا 
 في كال الشركتين القاسمة والمنقسمة.مع بقاء ذات نسب الملكية ونفس عدد األسهم  30/6/2020المعده في  للقوائم الماليهالدفترية طبقا 

جنيه  2جنيه بدال من  1.8األسهم للشركة القاسمة ولكن مع تخفيض القيمة اإلسمية لتصبح  وسوف تتم عملبة التقسيم بإصدار نفس عدد
 قرش. وبذلك سينتج عن عملية التقسيم ما يلي: 20أما القيمة اإلسمية لسهم الشركة المنقسمة )المناجم والمحاجر( سوف يكون 

  .شركة الحديد والصلب المصرية )القاسمة( -1
 مليار جنيه. 2لغ رأس المال المرخص به يب 
  جنيه للسهم الواحد. 1.8مليون سهم بقيمة إسميه  976.8مليار جنيه موزعه علي  1.75رأس المال المصدر 

 .للمحاجر والمناجم )الشركة المنقسمه( المصرية والصلب الحديد شركة -2
  مليون جنيه. 500رأس المال المرخص به يبلغ 
  للسهم الواحد. قرش 20مليون سهم بقيمة إسميه  976.8 جنيه موزعه علي مليون 195رأس المال المصدر 

 أسباب التقسيم 
 .زيادة فرص إستغالل الخام المصري 
  نتاج ستغالل وتركيز وا  فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة ركيزة ألي إستثمار قادم في مجال إستخراج وا 

 المكورات من خام الحديد.
 مة والمنقسمة للنمو.إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاس 
 .تحسين المركز المالي للشركتين 

 هل عملية التقسيم والتصفية سوف تكون مجدية؟
 علي هذا السؤال دعونا نذكر بعض الحقائق لإلجابة 

 جنيه في  مليار 1.526خسائر نيه مقابل مليون ج 983حوالي  2019/2020 العام الماليخسائر الشركة خالل  بلغت
2018/2019.  

  جنيه مقابل  مليار 1.03%، لتصل إلى 13تراجعت إيرادات النشاط في الشركة خالل نفس الفتره علي أساس سنوي بنحو
 .2018/2019جنيه في  مليار 1.24
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  اإلعتبار أنه ال يوجد مبيعات  ألف جنيه عن الفترة المقابله مع األخذ في 2.3إنخفض متوسط سعر البيع المحلي ب
 تصدير للشركه خالل هذه الفتره.

 مليار جنيه 7.2الخسائر المرحله للشركة  بلغت. 
  مليار جنيه وذلك لصالح وزارتي البترول والكهرباء. 6من بين مديونيات لشركة يوجد مديونيات تقدر ب 
  ية األحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح بروتوكوال مع بنك مصر يقضى بتسو  2018نوفمبر  27وقعت الشركة فى

 البنك مقابل مبادلة أسهم وأراضي.
  يعادل  مليون سهم من أسهم الحديد والصلب إلى بنك مصر بما 73.3وتضمن الشق األول من البروتوكول نقل

ادل بينما تضمن الشق الثانى من البروتوكول نقل أصول عقارية للبنك تع، مليون جنيه من الديون 375
 مليون جنيه(. 375مماثل )  مبلغ

  تحتاج الشركة إلي عملية إحالل وتجديد وتطوير لخطوط اإلنتاج الخاصه بها وذلك نظرا لتعطل العديد منها باإلضافه إلي
 عدم مواكبته لتطورات الصناعة حاليا.

 ليف الطاقة والتي تعتبر المحرك يعتبر قطاع الحديد والصلب من القطاعات التي تواجه مشاكل عديدة والتي من أهمها تكا
الرئيسي للصناعة حيث أنها تعتمد علي الغاز الطبيعي بكثافة ومن المعلوم أن تكلفة المليون وحده حرارية من الغاز 

 .علي اإلطالق بما ال يتناسب مع متغيرات الصناعهوذلك دوالر  4.5الطبيعي للمصانع 
 .وال مفر منهاأن عملية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية أصبحت محتومه طبقا لهذه الحقائق تري بحوث عربية أون الين و 
 

 لي هذه الحقائق التالية:أما الهدف من التقسيم، فسوف نجيب عليه بناء ع
لب، خالل شهر يونيو الماضي، أعلن الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، توقيع شركة الحديد والص

لمغناطيسي الجاف الموفر للمياه. عقد شراكة مع شركة فاش ماش األوكرانية، لرفع تركيز خام الحديد بالواحات المصرية باستخدام تكنولوجيا الفصل ا
جها، وقال أن رفع تركيز الخام يستهدف تصديره بقيمة مضافة أعلى وتصنيع مكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائي، في مصر وخار 

 مراحل، وهي:  3وهذا المشروع ينقسم إلى  .كما تستخدم باألفران العالية في عدد من الدول
  لى: يتم فيها بناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابي بالواحات في موقع متوسط بين المناجم المرحلة األو

ألف دوالر،  675أشهر بتكلفة نحو  9المملوكة للشركة، ومن المقرر أن يتم االنتهاء من هذه المرحلة خالل 
مناجم، والوقوف بدقة على على أن يتم خالل المرحلة إعداد دراسات جيولوجية كاملة ورسم ثالثي األبعاد لل

وتنتهي المرحلة األولية بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية  رصيدها من الخام وتركيزاته وتركيبته الجيولوجية.
 .التخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدما في المرحلة التالية

 35الواحات بتكلفة تقارب في حال المضي قدما في المشروع يتم إقامة مصنع لتركيز الخام ب :المرحلة الثانية 
 .مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا 1.3مليون دوالر وبطاقة إنتاجية 
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 هذه المرحلة قد تبدأ مع المرحلة الثانية حال ثبوت جدوى المشروع، حيث يتم إقامة مصنع  :المرحلة الثالثة
ون دوالر، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن ملي 65لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 

  .مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها
% يمكن الوصول إلى نظريا باستخدام منجم الجديدة بالواحات وهو المنجم األعلى تركيزا والذي 67وقد صرح الفريق األوكراني أن تركيز الحديد بنسبة 

% من 1علما بأن كل زيادة بنسبة  .% فقط51الوحيد تقريبا للمادة الخام لشركة الحديد والصلب المصرية حاليا وبتركيز ال يزيد عن يعد المصدر 
% مايعني زيادة اإلنتاجية بنسب يمكن 2-%1.5% وزيادة إنتاج األفراد من 1.2 –% 0.8الحديد في الخام يقابلة تخفيض استهالك الكوك بنسبة من 

 % دون الحاجة إلى إجراء تطوير جوهري باألفران مما يمثل قيمة مضافة كبيرة للعملية اإلنتاجية.30 أن تتخطي
 

 18/17، 19/18، 20/19عن األعوام المالية  لشركة المناجم والمحاجر اإلفتراضية قائمة الدخل
 

 مليون جنيه 2020/2019السنة المالية  2019/2018السنة المالية   2018/2017السنة المالية 

 اإليرادات  44.2 40.2 40.7

 معدل النمو% 10% 1%- 0

 تكلفة المبيعات (76.10) (69.70) (68.30)

 معدل النمو% 9% 2%  

 مجمل الربح )الخسائر( (31.90) (29.40) (28.00)

 معدل النمو% 9% 5%  

 هامش مجمل الربح -- -- --

 إيرادات أخري 67.4 74.2 89.6

 معدل النمو% 9%- 17%- 0

 صافي الربح 32.4 42.8 59.3

 %معدل النمو 24%- 28%- 0

 هامش صافي الربح  73% 106% 146%

 
 ضيا بصوره إفترادها إلي شركة الحديد والصلب والتي تطورت يت التي يتم تور مه في قيمة الخاماإيرادات الشركة المنقستمثل ت

علي النقيض الزالت تكلفة  إال أنه 19/20بنهاية السنة المالية % 10 أساس سنويعلي  بهابيه حيث بلغ معدل النمو إيجا
مر اإلشارة إلي أن هذا األتجدر و  % علي أساس سنوي.9الخسائر بمعدل  مجمل أدي إلي زيادةالمبيعات تفوق اإليرادات مما 

 يمثل إشارة سلبية علي عمليات الشركة الرئيسية والتي البد أن تؤخذ بعين اإلعتبار.
  في ربح إال أنه يأخذ الرغم من تحقيق الشركة لخسائر علي مستوي العمليات فإنها في نهاية المطاف نجد أنها تحقق صاعلي

، والجدير بالذكر أيضا أن السبب الرئيسي 19/20% بنهاية العام المالي 24ث سنوات لينخفض بمعدل مسار تنازلي خالل الثال
مما يمثل لنا إيرادات الشركة المحققة من النشاط األساسي يفوق والذي  اإليرادات األخريعنصر لربحية هو في التحول إلي ا

مدي تأثر صافي الربح سلبا بإنخفاض هذا العنصر علي مدار لنا يتضح و  ،أيضا إشارة سلبية والبد أن تؤخذ بعين اإلعتبار
    الثالث سنوات.
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  حيث سيتم تحميلها علي شركة الحديد  ،المنقسمة )المحاجر والمناجم( لن تتحمل أي ديون أو قروض أو ما إلي ذلكالشركة

    .المصرية والصلب
 :الخالصه

التي ستجري علي الخام المحلي التجارب األوليه عتمد علي مدي نجاح ينجاح عملية التقسيم بالدرجة األولي تري بحوث عربيه أون الين، أن 
ا علي نتائج أعمال الشركة الجديدة )المنقسمه( بكل وضوح في المستقبل القريب ولكن يبقي السؤال تنعكس إيجابيوالتي إن أثبتت نجاحها سوف 

 األهم من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر اإلقتصاد القومي لمصر وهو:
   ما هو مستقبل هذه الصناعه في مصر؟ 

 هذه الصناعه. لحمايةمه وعلي الرغم من تأكيدنا السابق علي قرار التصفية إال أننا نوجه النداء للحكو 
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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 
ت نشرها. و إن إدارة للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وق

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

 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

 

 مصطفى شفيع األستاذ /

 محلل مالي  أول

MShafie@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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