
 

 

                     ولكن مزيد من التعافي – الثالثالربع  نتائج اعمال –حديد عز

 2021 نوفمبر  16                                                                2021العام المالي  من  الثالثالربع 

 

الرسوم على   إلزالة التأثير المحتمل في االعتبار اخذا  –جنيه  20.95 الى %11بـ السعر المستهدف  خفضن
 الغاز.  أسعار وارتفاع  ،األسعارى تخفيض علاستيراد البيليت، وحديد التسليح، 

 .  في االيرادات سنويا %116 نمو في الربع الثالثب ،األرباحو اإليراداتفي مزيد من تعافي 
 

ظهرت ألمؤشرأت ألمالية ألمجمعة لشركة حديد عز،   EGX 30 rebasedمقابل  حديد عزسهم 
 
خالل ألربع  أرتفاع صافي أرباحهاأ

 2020 لثمليون جنيه، )مقابل خسائر خالل ألربع ألثا 897ألى ، 2021من  ألثالث
ساس مليون جنيه( وبارتفاع  929بلغت 

 
، كما بلغ  %12بلغ  )فصلي( سنويربع على أ

 .%4.8هامش صافي ألربح 

مليار جنيه  8.6مقابل  2021من عام  مليار جنيه 18.6 لثألثاألمبيعات للربع ت بلغ 
ساس سنوي %116بزيادة قدرها  ،ألمقارن من ألعام ألماضيخالل ألربع 

 
وبزيادة  على أ

ساس ربع 10%
 
 .  سنوي على أ

مقارنة بمجمل   2021من عام  لثألثاألربع خالل  مليار جنيه  3.54بلغ مجمل ألربح  
ساس ، وأرتفع على 2020 لثخالل ألربع ألثا جنيه ونملي 185 ربح

 
سنوي  ربع أ

 .%19وبلغ هامش مجمل ألربح  .%1بمعدل نمو 

ساس سنوي كانت قد مليار جنيه  2.9ألربح ألتشغيلي  بلغ 
 
بتحول من خسارة على أ

ول مليون جنيه و 437بلغت 
 
 . %19نسبته  2021نمو ربع سنوي مقارنة بالربع أل

 ،2021 عام من لثألثاللربع جنيه  مليار EBITDA" 3.3" أإلهالكاتقبل ألربح  بلغ 
، 2020مليون جنيه خالل ألربع ألمقارن من  35-أإلهالكات  ق.خسارة مقارنة ب

 . 2021مساوي تقريبا للمسجل في ألربع ألثاني و

رباحوقد بلغت  
 
شهرالتسعة في  أل

 
ولى ا

 
من مليار جنيه،  2.5حوألي  2021من  ال

 مليار جنيه.  2.8-خسائر بلغت 

شهرسنويا في ألتسعة  %85بة نموأ بنس  أإليرأدأتوسجلت  
 
مليار   49، لتبلغ 2021 أ

أستحوذت مليار جنيه( وقد  15.97مليار دول ) 1.01جنيه، منها صادرأت بلغت 
 %19ألـ  كانت نسبةيما فلي ألصادرأت، من أجما %81صادرأت ألحديد ألمسطح على 
  ألمتبقية لصال حديد ألتسليح.

 

 

 

 الموارد األساسية القطاع / الصناعة

 ESRS كود السهم

 12.60 سعر السهم

 543.3 األسهم )مليون(عدد 

 2،716.3 (مليون جمرأس المال )

 6،845.1 (مليون جمرأس المال السوقي )

 %32.6 التداول الحر

 16.35 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 7.06 اسبوع 52 -اقل سعر

 3.21 مضاعف الربحية الحالي

 1.92 22مضاعف الربحية المستقبلي 

 

 

 عبد العليم عصام 



 

 

 : 2021بر ونتائج االعمال حتى نهاية سبتم الشركة  اداء التعليق على 

 

 مليون جنيه
 - 3الربع 

2021 

 - 3الربع 

2020 

التغير 

 السنوي

 تقدير بريميير 

 2021-3ربع 
 االختالف

 - 2الربع 

2021 

التغير 

 الفصلي

  -شهور  9

2021 

  -شهور  9

2020 

التغير 

 السنوي

 %85.4 26,457.5 49,056.4 %10.2 16,918.8 %28.4- 13,346.4 %115.9 8,631.5 18,639.2 االيرادات

 مرة 37 262.9 9,918.3 %0.8 3,510.3 %32.6- 2,383.5 مرة 18 185.2 3,538.0 مجمل الربح

 %2.1 %19.0 هامش مجمل الربح
نقطة  16.8

 مئوية 
17.9% 

نقطة  1.1-

 مئوية 
 نقطة مئوية  19.2 %1.0 %20.2 نقطة مئوية  16.8 20.7%

 -- 217.0- 9,296.2 %0.7 3,286.3 %35.2- 2,145.3 -- 34.7- 3,310.4 الربح قبل االستقطاعات

هامش الربح قبل 

 االستقطاعات
17.8% -0.4% -- 16.1% 

نقطة  1.7-

 مئوية 
 -- %0.8- %18.9 نقطة مئوية  18.2 19.4%

 -- 1,334.7- 7,485.4 %18.8 2,479.9 %39.6- 1,780.8 -- 437.4- 2,946.0 الربح التشغيلي

 %13.3 -- %5.1- %15.8 هامش الربح التشغيلي
نقطة  2.5-

 مئوية 
 -- %5.0- %15.3 نقطة مئوية  20.9 14.7%

صافي الربح/ الخسارة  

 ق. ح. األقلية
1,362.5 -1,339.3 -- 830.6 -39.0% 1,209.3 12.7% 3,759.8 -4,110.9 -- 

هامش صافي الربح/ 

 الخسارة 
7.3% -15.5% -- 6.2% 

نقطة  1.1-

 مئوية 
 -- %15.5- %7.7 نقطة مئوية  22.8 7.1%

 -- 2,772.8- 2,480.5 %12.2 799.8 %38.9- 548.2 -- 928.7- 897.0 صافي الربح/ الخسارة 

هامش صافي الربح/ 

 الخسارة 
4.8% -10.8% -- 4.1% 

نقطة  0.7-

 مئوية 
 -- %10.5- %5.1 نقطة مئوية  15.6 4.7%

 مليار جنيه 3.3جم النقدية بالشركة والبنوك بنهاية الفترة بلغ ح - مليار جنيه  34.7حوالي  2021بلغ صافي الديون بنهاية سبتمبر  -

شهرألتسعة ألشركة في  أيرأدأتأرتفعت  
 
ولى أ

 
حديد سنويا، وقد بلغت مبيعات  %85، بنسبة نمو مليار جنيه 49، ألى حوألي 2021من  أل

مليار  22.7ألمسطح بينما بلغت مبيعات ألصلب  ،2020ب مقارنة  %33بنسبة نمو  ،(أإليرأدأتمن أجمالي  %52يار جنيه )مل 25.7ألتسليح 
 سنويا.  %238، وبنسبة نمو بلغت أإلجماليمن  %48جنيه بنسبة 

شهرمليار جنيه في ألتسعة  16، بلغت صادرأت ألشركة جغرأفيا 
 
ي %265، بنسبة نمو سنوية بلغت حوألي 2021 أ

 
قاربت على ثالثة أضعاف  أ

 .2020ضعف ألمقارن من  3.4نمو ألصادرأت أذ قفزت بحوألي ، وكانت صادرأت ألصلب ألمسطح ألمساهم ألرئيسي في 2020أرقام عام 

كمية مبيعات مليون طن خالل ألفترة، وسجلت  3.6سنويا لتسجل  %16على صعيد كمية ألمبيعات، نمت أجمالي مبيعات ألشركة بنسبة  
لف 819ألصلب ألمسطح حوألي 

 
 ر أثار ألعالمي على ألصلب، بعد أنحساألطلب تعافي نتائج مدعومة بل. وكانت أ%88طن بنسبة نمو سنوية  أ

شهرسنويا في ألتسعة  %8هالك ألعالمي للصلب بنسبة ا معدل ألست، حيث نمط للقطاع ألصناعي نسبيا، وعودة ألنشاجائحة كورونا
 
ولى  أ

 
 أل

 . مليار طن  1.46ليبلغ  02021من 

دت ألى زيادة صادرأتها، جنبا ألى  
 
أستفادت ألشركة بقوة من زيادة ألطلب ألعالمي على ألصلب خاصة بعد أنخفاض صادرأت ألصين، وألتي أ

سعار ألصلب عالميا
 
سعارألى أرتفاع  إضافة، جنب مع أرتفاع أ

 
 15حديد ألتسليح محليا )حيث وصل سعر طن ألحديد للمستهلك حاليا حوألي  أ

لف
 
قلعلى  %4جنيه(، أل أننا نتوقع أنخفاض ألسعر بحوألي  أ

 
 على ألبيليت وحديد ألتسليح. أإلغرأق بعد أن ألغت ألحكومة رسوم  أل

شهرفقد بلغت في ألتسعة وبالنسبة للتكاليف  
 
 هو ما يعكس بشكل وأضح ثبات ألتكاليفسنويا(، و %49مليار جنيه )بنسبة أرتفاع  39.1 أ

سعارتزأمنا مع زيادة نسبيا، 
 
سعاررى أن أرتفاع ، أل أننا ن%20.2ألبيع مما أنعكس على هامش مجمل ألربح ليصل ألى  أ

 
ألغاز ألطبيعي بعد  أ



 

 

خيرةقرأرأت ألحكومة 
 
رباحهوأمش  لىعسوف يؤثر  أل

 
ثير في ألعام ل()حيث يعتبر ألغاز أحد خامات أنتاج ألحديد ألمختز  أل

 
، ونتوقع هذأ ألتا

سعار، حيث نقدر ألزيادة في ألتكاليف جرأء زيادة 2022
 
مقارنة  %19.5وبالتالي أنخفاض هامش مجمل ألربح ألى حوألي ، %4ألغاز بحوألي  أ

سعار، لكن أنخفاض ا  حالي %20.2ب
 
   تلك ألزيادة في ألتكاليف. هو ما يحد منعالميا  مألخا أ

سعار ألفائدة، أستفادت ألشركة من ألتخفيضات ألكبيرة ألتي قام بها ألبنك ألمرك 
 
سعار ألفائدة على ألجنيه ألمصري  فيما يتعلق با

 
زي ألمصري ل

س ألمال ألعامل لشركات ألتصنيع بسعر مخفض، حيث أنخفضت مصروفات ألفوأئد في 2020في عام 
 
ألتسعة ، ومبادرة تمويل تسهيالت رأ

شهر
 
ول أ

 
 .مصروفاتيسي في أرتفاع ألئولكن ل تزأل مستويات ألديون ألمرتفعة عامل مخاطرة، وسبب ر  سنويا. % 11بنسبة  2021من  ىأل

همهاوألتي ألمستجدأت ألحالية نموذج تقييم ألشركة، وتحديث ألمؤشرأت ألمالية، في ظل ة عبعد مرأج 
 
سعارأرتفاع  أ

 
رسوم  وإلغاءألغاز،  أ

ثير طرح ألرخص ألجديدة على حصة ألشركة مستقبال أإلغرأق 
 
تقديرأتنا  ، فقد قمنا بتحديثعلى ألبيليت وحديد ألتسليح، وأخذأ في ألعتبار تا

رباح
 
عوأمألشركة  ل

 
جنيه للسهم بوزن  20.95ألتحديثات متوسط قيمة عادلة "سعر مستهدف" تبلغ وقد نتج عن تلك ألتعديالت و دمةألقا لال

جنيه،  19.51على ألترتيب. حيث بلغ تقييم ألسهم بطريقة ألتدفقات ألنقدية  %40، و%60نسبي لطريقتي ألتدفقات ألنقدية، ألمضاعفات هو 
نه تم أستخدأ 23.10فيما بلغ تقييم ألسهم بطريقة ألمضاعفات 

 
" يبلغ EV/EBITDA multipleم مضاعف ربح ق. أإلهالكات "جنيه، علما با

سوأق ألناشئة من دأمودأرأن يبلغ  5.12
 
 خصم على ألمضاعف(. %36وقد تم تطبيق  ×،8.6مرة )** متوسط ألمضاعف لال

| باحتمال ارتفاع عن سعر السوق   جنيه للسهم  20.95بسعر مستهدف التوصية بالشراء للسهم  ندعم عليه  وبناء 
   واالرباح   لإليراداتوفيما يلي التقديرات الجديدة . %66يبلغ + 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 بعد التحديث )مليون جنيه( 

 62,996.7 60,607.2 59,201.7 58,681.1 58,365.9 62,996.7 االيرادات 

 12,402.4 11,151.4 11,247.6 11,432.2 11,467.0 12,402.4 مجمل الربح/الخسارة 

 EBITDA" 10,784.7 10,446.8 10,328.8 10,046.9 9,821.9 10,784.7الربح ق. اإلهالكات "

 3,024.72 4,580.65 4,262.71 3,996.47 3,564.96 3,024.72 صافي الربح/الخسارة 

 اخر المستجدات 

خبارطبقا  
 
سبوع في ألمنشورة  لال

 
، فان حديد عز تسعى لالستحوأذ على حصة أبوهشيمة في حديد ألمصريين وألبالغة حوألي ألماضي أل

س مال ألشركة، ولم تعلن ألشكة بعد  18%
 
خذ ألموضوع في ألعتبار حتى ألن.عن من رأ

 
 أية تفاصيل تخص ألموضوع، ولذلك لم نا

علنت 
 
و( ألحديد مكورأت أإلسفنجي، ألحديد ألبيليت،) ألحديد منتجات إلنتاج رخص 6عن طرح هيئة ألتنمية ألصناعية  أ

 
 في ألتوسع أ

  إنتاج  رخصة سعر وبلغ جنيه، مليون 294.375 عادلي بما للطن، جنيه 117.75 أإلسفنجي للحديد ألرخصة سعر وسجل. منها ألقائم
ا 314 بـ ألبيليت  رخصة سعر، وتبلغ .جنيه مليون 78.500 يعادل بما للطن، جنيه 9.8125 ألحديد مكورأت  بما طن، لكل جنيه 
  للخطوط  ألبيليت رخصة سعر وبلغ ألكبيرة، للخطوط طن مليون 1.1 إنتاجية بطاقة ألبيليت لرخصة جنيه مليون 345.4 يعادل

لف 200 تبلغ وألتي ألصغيرة،
 
ا جنيه مليون 62.8 نحو طن، أ ثير ألمحتم .”ألبورصة“ صحيفة نشرتها لبيانات وفق 

 
ل لوجود  ونعتقد بان ألتا

عوأمن يحدث قبل خمسة هذه ألرخص في ألسوق ألمحلي 
 
قلعلى  أ

 
أما فيما يخص  ديد، وألحديد ألسفنجي،بالنسبة لمكورأت ألح أل

ثير ألبيليت فقد يكون ألت
 
قلفي ألعرض ألمحلي بعد عامين على ا

 
ثير محدود، نظرأ لكون  ،أل

 
صالحديد عز أل أنه تا

 
تستخدم كامل  أ

 أنتاجها للتصنيع ألدأخلي.

خبارأما بالنسبة  
 
سعاربيليت وحديد ألتسليح فنتوقع أن تؤدي ألى أنخفاض على أل أإلغرأق ألغاء رسوم  ل

 
 %4لحديد في ألمستقبل بحوألي أ أ

كـثرعلى 
 
ل سعاركما أن  ،أ

 
سعارألمرونة ألكافية لالستجابة لي أنخفاض في ح للشركة ألخام مرشحة لالنخفاض مما يتي أ

 
 .أل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية التقريرذا به ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، دينالمقصو المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبريد الكتروني:  37627581 (202+)تليفون:   البحوث قسم


