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 2019لسنة  ثالثالالربع 

  %.44 فصلٌا بٌنما انخفاضا% 25الربع الثالث ٌحقق نموا سنوٌا  – أشهر 9 فً% 33 ترتفع الشرقٌون النساجون أرباح
 

 EGX 30مقابل  النساجون الشرقٌونسهم 
rebased 

 التسعة خالل للسجاد، الشرقٌون النساجون لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت
 .سنوي أساس على بالمائة 73 بنسبة أرباحها ارتفاع ،9102 من ألولىا أشهر

 623.75 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت
 مقابل الماضً، سبتمبر حتى ٌناٌر من الفترة خالل قبل حقوق االقلٌة جنٌه ملٌون
 االعتبار فً األخذ مع ،9102 من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌون 475.4 بلغت أرباح
 .األقلٌة حقوق

 خالل جنٌه ملٌون 076.64 بلغت أرباحا   الشركة حققت الربع الثالث مستوى وعلى
بزٌادة  .9102 من المقارنة بالفترة جنٌه ملٌون 001.16 بلغت أرباح مقابل الفترة،

 %. مع مراعاة حقوق االقلٌة97سنوٌة قدرها 

 450.27 بلغ ربح صافً الشركة حققت الجاري، العام من األول النصف وخالل
 العام من الفترة نفس خالل جنٌه ملٌون 795.72 بلغ ربح صافً مقابل جنٌه، ملٌون

 .األقلٌة حقوق االعتبار فً االخذ مع الماضً،

 التعلٌق على نتائج األعمال:

وصل إلى  االرباحنموا  فى  9102حققت الشركة فى الربع الثالث للعام المالى 
 9102صافبة خالل التسعة اشهر االولى من عام  أرباحا  سجلت  % حٌث77.2
 .9102أشهر فى  2جنٌه آلخر  ملٌون 676.42 بلغت

% حٌث 2بمقدار  اجمالً اٌراداتهاعلى أساس ربعى سجلت الشركة انخفاضاَ فى 
نفس فً  94653 ملٌون جنٌه مقارنة ب 94743 االٌرادات خالل الربع الثالث بلغت

للربع الثالث على أساس سنوى  االٌراداتماضى. بالرغم من انخفاض الفترة للعام ال
% تقرٌبا مقارنة بنفس الفترة للعام الماضى إال أن مجمل الربح زاد بنسبة 2بنسبة 

وذلك نظرا النخفاض أسعار المواد الخام وخاصة البولى بروبلٌن انخفضت  00%
 %.09أسعاره بمقدار 

 

 

 نسيجالغزل وال القطاع / الصناعة

 ORWE كود السهم

 448,404,344 عدد االسهم

 448,404,344 (ملٌون) رأس المال

 44,348.080,400  رأس المال السوقً

 %44.5 التداول الحر
 52 -اعلى سعر  

 اسبوع
00 

 58.30 اسبوع 52 -اقل سعر

  

ملٌون جنٌه مصرى بالربع الثالث مقارنة بنفس الفترة  291 % حٌث بلغت9وجاء نمو األرباح بدعم من ارتفاع المبٌعات المحلٌة بـ 
% فى حجم المبٌعات والذى اعتمدت فٌه الشركة على 0العام الماضى بالرغم من تغٌر مزٌج االٌرادات الذى أدى إلى انخفاض 

لثالثة واألرخص سعرا  كما التركٌز على المنتجات ذات الدرجة األولى والثانٌة واألغلى سعراَ على حساب حجم المنتجات الدرجة ا
% نظرا لقلة 5% من المبٌعات المحلٌة بٌنما انخفضت مبٌعات الجملة بنسبة 69% والتى تمثل نسبة 2زادت أرباح المعارض بمقدار 

د من معارض الشركة التى ال تشه 3الطلب على منتجات الدرجة الثالثة ودخول المنتج التركى إلى السوق المحلى، قامت الشركة بغلق 
معارض جدٌدة قبل نهاٌة العام  7معرض وتنوى الشركة إضافة  960الى  9102مبٌعات كبٌرة لٌصل عدد المعارض بنهاٌة اكتوبر 

 بالمناطق المكتظة بالسكان فى محافظات الدلتا والصعٌد.

  



 

 

 

وذلك بفعل % من مجمل األرباح 50والتى تمثل نسبة % على أساس سنوى 04الصادرات بنسبة  اٌراداتانخفضت  على صعٌد آخر،
% عالوة على ذلك حالة عدم االستقرار فى السوق 2انخفاض األسعار وارتفاع سعر الجنٌه المصرى أمام الدوالر األمرٌكى بمقدار 

ت ارتفاع معدالت هدشالعمالء بتأخٌر طلبٌاتهم مما أدى النخفاض صادرات أمرٌكا، وكانت الشركة قد األمرٌكى حٌث قام بعض 
لعروض الخصومات التى قدمتها الشركة والبرامج الجدٌدة التى قدمتها الستبدال المنتج الصٌنى بعد من السوق األمرٌكى نظرا  األرباح 

 .أن تم فرض التعرٌفات على البضائع الصٌنٌة

 التغٌر الفصلً 2019- 2الربع  التغٌر السنوي 2012 – 3الربع  2019 - 3الربع  البند

 %1..9- 2,366.2 %8.3- 2,633.2 2,643.8 المبيعبث )ببلمليون(

 %92.2- 219.3 %99.4 228.4 264.6 مجمل الربح

 نقطت مئويت 2..- %99.9 نقطت مئويت 9.1 %8.1 %8..9 )%( هبمش مجمل الربح

 %..44- 294.2 %24.1 ..13 ...92 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت ..6- %8.966 مئويت نقطت 9.4 %6.242 %6.992 %() هبمش صبفي الربح

 * االرقبم ببلمليون جنيه 
 المصدر ميزانيبث الشركت **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل نم التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق عارإش دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 ظاالحتفا دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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