
 

 

 يمكن للحروب التجارية أن تشكل فرصاً عظيمة –النساجون الشرقيون 

 09/09/2019   

 

 جنيه 1.11 أسبوع 52أدني سعر خالل  جنيه 12.94 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنيه 11.20 سعر السوق
 

 وااليجابياتأهم النقاط 

 ٌقع . العالم فً والبساط للسجاد مصنعة شركة أكبر الشرقٌون النساجون مجموعة تعتبر
 والوالٌات الصٌن وهما بلدٌن فً إضافٌة تصنٌع منشآتكما تمتلك  ، مصرمقرها الرئٌسى 

 .المتحدة والمملكة دبً فً أخرى مكاتب مع واسعة توزٌع شبكةلدٌها و المتحدة

 حول دولة 031 من أكثر على منتجاتها وتوزع إنتاجها من٪ 66 من أكثر النساجون تصدر 
 والبساط السجاد صناعة فً شهرة األكثر التجارٌة العالمات من واحدة تعدكما . العالم

ا المنسوجة ًٌ  .العالم أنحاء جمٌع فً آل

 للسكان السرٌع النمو بفضلوذلك  مصر فً٪ 55 تبلغ عالٌة سوقٌة بحصة الشركة تتمتع 
 .الزواج سن من بالقرب الشباب منفئة كبٌرة والذى ٌتكون من 

 ٌتم حٌث الخام المواد مصادر من بدًءا اإلنتاج عملٌة فً كاماًل  تحكًما تضمن للشركة أن ٌمكن 
 إلى تحوٌلها خالل من. وإقلٌمٌٌن محلٌٌن موردٌن من بروبٌلٌن البولً حبٌبات على الحصول

ا الشركة تنتج حٌث( األلٌاف قذفعملٌة ) ألٌاف ًٌ  بروبٌلٌن البولً ألٌاف رمل من٪ 011 داخل
 مصر فً منشآت فً السجاد نسج ٌتم ثم ، الناٌلون من احتٌاجاتها من٪ 61 بنسبة بها الخاص

ا السجاد بٌع ٌتم وأخٌراً  ، المتحدة الوالٌات أو الصٌن أو ًٌ  منافذ بٌعها البالغة خالل من محل
 .المعتمدٌن وكالئها خالل من الدولً المستوى علىو ، الجملةو لتجزئةل 650

  تطوٌر فً االستثمار النساجون واصلتوللتمكن من التصدى لمنافسة المنتج التركى 
 حٌاكة أغطٌة أربعة إضافة خالل من باستمرار المتطورة العمالء متطلبات لتلبٌة المنتجات

 صوتٌة قطع وآلة رقمٌة وطابعة الماكد لرسم آالت وثالث للغزل واحدة وآلة للنسٌج حدٌثة
 .6102 عام فً اآلن حتى البالط قطع آلة وسجاد فائقة

  عام من األول النصف فً جنٌه ملٌون 21 الشركة جمعت ، التصدٌر بخصومات ٌتعلق فٌما 
 تجمع أن المتوقع من ، جنٌه ملٌون 546 بقٌمة مستحقات دعم تصدٌر متبقٌة وإجمالً 6102

ا تجري. العام نهاٌة قبل جنٌه ملٌون 071 إلى ملٌون 051 بٌن ما ًٌ  ، جدٌد برنامج مناقشة حال
 هذا أن على مإشرات وجود مع ، ٌولٌو من األول بحلول إصداره المفترض من وكان

 .للدعم النقدٌة وغٌر النقدٌة التعوٌضات من مزٌج على سٌحصل البرنامج

 ٌسهم حٌث النمو من لمزٌد فرصة والصٌن المتحدة الوالٌات بٌن التجارٌة الحرب ستكون 
 .مبٌعاتها من٪  41 فً األمرٌكً السوق

 لقطاعأرباح ا عائد متوسط على الشركة تفوقت ،٪  04.4 بنسبة أرباح توزٌعات عائد بوجود 
 .مرة 0.5 بمعدل٪  2.53 الذى ٌبلغ

 0.6مرة  إلى وصلت كبٌرة مستوٌات ٌظهر ٌزال ال ولكنه السٌولة نسب فً طفٌف انخفاض 
 .6102 المالٌة السنة من الثانً لربعشهر انتهاًء با 06آلخر 

 مقارنةً عند ال رخٌصة مرة تبدو شركة النساجون 02مضاعف ربحٌة القطاع ٌبلغ  ألن نظًرا 
 ، ذلك إلى باإلضافة(. مرة 6.35 بمقدار أقل) مرة5.17  مضاعف ربحٌتها الذى ٌبلغب

 .الرخٌصة األسهمضمن  تصنٌفه ٌدعممما  1.67x هو للسهم مضاعف القٌمة الدفترٌة

 

 

 انغشل وانُظيج انقطبع / انصُبعت

 ORWE كىد انظهى

 443,404,345 عذد االطهى

 443,404,345 رأص انًبل

 4,266,134,264 رأص انًبل انظىقي

 %55.1 انخذاول انذز

 %3.3 حغيز انظعز يُذ طُت 

 %5.2 حغيز انظعز يُذ بذايت انظُت

 3.05 انزبذيت *يعبعف 

 0.65 يعبعف انقيًت انذفخزيت 

 %3.3 انعبئذ عهً دقىق انًظبهًيٍ*

 شهر ارباح فعلٌة 06آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedمقابل  النساجون الشرقيونسهم 

 

 انشركت عٍ
 انُظبجىٌ: ببطى انًعزوفت) نهظجبد انشزقيىٌ انُظبجىٌ

 انًصزيت انبىرصت في يذرجت عبيت شزكت هي( انشزقيىٌ

 ظًٍ انشزقيىٌ انُظبجىٌ شزكت حعًم. 1224 ديظًبز يُذ

 عهً ويزكشوٌ انجبهشة وانًالبض االطخهالكيت انظهع قطبع

 أَذبء جًيع في حعًم شزكبث نذيهب. انًُشنيت انًفزوشبث

 يقز ويقع. وانصيٍ ويصز انًخذذة وانىاليبث انًخذذة انًًهكت

 حى قذ و يصز ، انقبهزة في انشزقيىٌ انُظبجىٌ شزكت

 .1231 َىفًبز في حأطيظهب



 

 

 المخاطر

 الصادرات حوافز برنامج تنفٌذ فً التؤخٌر. 

 انخفاض قٌمة الدوالر االمرٌكى امام الجنٌه المصرى من مزٌد. 

 (.بروبٌلٌن والبولً الكهرباء وأسعار النفط أسعار) اإلنتاج تكالٌف رفع 

 .الصادرات حجم على( المتحدة الوالٌات فً خاصة) العالمً االقتصاد تباطإ ٌإثر قد

 في النهاية

 والتي تمثل فرصة استثمارية جيدة عند مستويات االسعار الحالية،السهم تشير إلى أنه من األسهم الرخيصة فى أسهم قطاع نرى أن مؤشرات 
السيولة وضع الشركة  نسبتظهر ، مرة 1.5 كما يقدم عائد توزيعات أرباح أفضل باعف الربحية ضمرة فى مؤشر م 2.35حيث يتفوق ب 

االعتماد الطفيف على يظهر المركز المالى للشركة كما وبالتبعية تتمتع بنسب عالية فى قدرتها على تغطية الفوائد مرة  1.6حيث تبلغ   الجيد
 .للسهمبشر بوجود فرص مستقبلية إلى حقوق الملكية، األمر الذى يمرة  0.2نسب الدين والتى تبلغ 

 

 الربع األل 2019 2012 2016 2015 أهم النسب والمؤشرات المالية

 1.32 1.14 1.52 1.03 انزبذيت نهظهى

 16.64 13.40 13.42 13.33 صبفي انقيًت انذفخزيت نهظهى

 1.50 1.50 0.00 0.50 انخىسيعبث نهظهى

 ...2 1..0 01.01 04.41 انسعر انى ربذٍت انسٓى )يرة(

 1..1 2..1 1.01 ...1 انذفترٌت نهسٓى )يرة(انسعر نهقًٍت 

 0... 10.. .... .1.. انربخ قبم االستقطاعاث )يرة( \قًٍت انًُسأة 

 %.01 %00 %1 غ.و. نالرباح )%( \َسبت انتٕزٌعاث 

 %04.4 %04.4 %1.1 %..1 عائذ انتٕزٌعاث )%(
 
 

 ٍْكم انًساًٍٍْ استثًاراث فً شركاث تابعت ٔشقٍقت

 
 

 النسبة % الشركة

 %22.10 إنترناشٌونال الشرقٌون النساجون

 %56.65 أمرٌكا - الشرقٌون النساجون

 %70.44 للمنسوجات الشرقٌون النساجون

 %67.57 لأللٌاف المصرٌة

 %55.62 ماك موكٌت

 %31.51 والنسٌج للغزل مودرن

 %65.51 الغزل لصناعة رمضان من العاشر

 %07.33 التجارٌة المراكز وإدارة إلنشاء المصرٌة

 %5.11 الصناعٌة للتنمٌة الشرقٌون

 %6.15 التسوٌق و للتجارة المصرٌة

 %0.51 وٌفرز كامبرٌدج

 %0.61 مصر - الكوٌتً األهلً البنك

 غٌر معروف االصادرات لتنمٌة التجارٌة

 غٌر معروف العمرانٌة للتنمٌة الشرقٌون
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 عن أخر فترة مالية االداء المالي للشركة

 الربع فً جنٌه ملٌون 6,566.0 مقابل جنٌه ملٌون 6,633.7 بلغت 6102 م المالىالعا من الثانً الربع فً إٌرادات الشركة سجلت
 مقارنة٪ 0.6 بنسبة طفٌف بنمو جنٌه ملٌون 6,616.6 مقابل و سنوي أساس على٪ 4.3 قدره بنمو 6105 المالً العام من الثانً
حٌث  6102 المالٌة السنة من الثانً الربع فً سنوي أساس على٪ 7 الصادرات إٌرادات نمو إلى أساًسا ذلك وٌعود السابق بالربع

 فً سنوي أساس على٪ 5 بنسبة الدوالر مقابل المصري الجنٌه قٌمة ارتفاع أدى وعلى صعٌد آخر ، جنٌه ملٌون 0,644 إلى وصلت
 من الرغم على المحلٌة المبٌعات من٪ 0 و ، سنوي أساس على٪ 04 بنسبة الصادرات حجم فً جزئً انخفاض إلى الثانً الربع

 .األخٌر الربعفى  المبارك رمضان شهر خالل الطلب على الضغط

 ربحا الشركة سجلت حٌن فً ، والطاقة المواد تكالٌف انخفاض بفضل سنوي أساس على٪ 30.6 الربح النمو فً مجمل بلغ ، ذلك ومع
 ارتفاع بسبب٪ 56.0 قدره بنمو جنٌه ملٌون 005.0 مقابل 6102 المالٌة السنة من الثانً الربع فً جنٌه ملٌون 604.6 قدره صافٌا

 .الغٌر متكررة الحرة المنطقة رسوم و التصدٌر عائدات

 انتغٍر انفصهً 100. األٔلانربع  انتغٍر انسُٕي .10. انثاَىانربع  100. انثاَىانربع  انبُذ

 %1.2 2,602.6 %4.3 2,526.1 2,633.5 انًبيعبث

 %25.5 223.5 %31.2 222.2 221.6 يجًم انزبخ

 َقطت يئىيت 2.3 %3.3 َقطت يئىيت 2.3 %3.3 %11.1 هبيش يجًم انزبخ

 %6.5 201.3 %36.1 115.1 214.2 صبفي انزبخ بعذ دقىق االقهيت

 َقطت يئىيت 0.4 %5.533 َقطت يئىيت 3.6 %4.556 %3.135 هبيش صبفي انزبخ

 

 أخر المستجدات

 مصر في القائمة المنشآت توسعات

 المنتج" إنتاج فً االختناقات لتخفٌف مصر فً مصانعها فً غزل وآلة جدٌدة أنوال أربعة بتركٌب الشرقٌون النساجون شركة قامت
 طباعة آلة وتثبٌت ، رقمٌة طباعة آلة إلى بها الخاصة الكروموجٌت آالت أحد بترقٌة ماك قامت ،الخصل جانب علىو". الوسٌط

 النصف حتى. والتغلٌف التعبئة آالت إلى باإلضافة مكابس تقطٌع وآلة ، الصوت فائقة تقطٌع وآلة ، جدٌدة خصل آالت وثالث إضافٌة،
 .جنٌه ملٌون 020 الرأسمالٌة المصروفات إجمالً بلغ ، 6102 عام من األول

 

  



 

 

 القوائم المالية المختصرة

 .10. 102. .10. انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(قائًت 
شٓر  .0اخر 

1./.100 
 .10. 102. .10. أْى انُسب ٔانًؤشراث

شٓر  .0اخر 

1./.100 

     َسب انربذٍت  ..12..01  01.414.2  01.021.0  ..220.. انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (2,642.3) (2,453.0) (3,335.1) (5,565.2) حكهفت انًبيعبث

 %2.0 %2.3 %50.1 - انًُى في االيزاداث %  1...0  2..04  ......0  0.100.1 انذخم االجًانً
 %1.2 %26.4- %25.2 - انًُى في يجًم انزبخ % (322.2) (334.2) (324.3) (250.4) انًصزوفبث انعًىييت واالداريت

 %0.5 %41.6- %22.2 - انًُى في انزبخ انخشغيهي %  1,101.2  1,113.2  1,522.5  1,361.2 انربخ قبم االستقطاعاث

 %22.4 %25.3- %33.0 - انًُى في انزبخ ق انعزائب % (536.5) (550.3) (560.0) (620.3) االهالك واالطخهالك

 %22.1 %26.3- %41.1 - انًُى في صبفي انزبخ %  0....  .....  ....0  241.0 انربخ انتشغٍهً

     ْٕايش انربخ (64.5) (16.6) (23.4) (22.3) صبفي انفىائذ

 %2.0 %2.1 %12.6 %14.2 هبيش يجًم انزبخ %  314.5  665.6  221.6  623.1 في انزبخ قبم انعزائبصب

 %5.3 %5.4 %2.5 %10.2 هبيش انزبخ انخشغيهي % (123.5) (115.4) (152.3) (164.2) ظزائب انذخم

 %5.5 %6.4 %2.1 %10.2 هبيش انزبخ ق انعزائب %  1..0.  11.2.  1.1..  ..4.4 صافً انربخ

 %5.3 %4.3 %6.5 %5.1 هبيش صبفي انزبخ %     

 .10. 102. .10. قائًت انًركس انًانً
شٓر  .0اخر 

1./.100 

َظبت انًصزوفبث انعًىييت 

 االيزاداث % \واالداريت 
4.0% 3.2% 3.5% 3.5% 

       243.3  1,335.3  1,131.3  233.2 انُقذيت ويب في دكًهب

     َسب انسٍٕنت  1,360.5  1,242.2  1,264.6  2,165.1 وانعًالءاوراق انقبط وانًذيُىٌ 

 1.6 1.5 1.2 1.2 انُظبت انذبنيت )يزة(  3,552.5  3,631.2  3,456.4  3,041.5انًخشوٌ 

 0.3 0.2 1.0 1.0 َظبت انظيىنت انظزيعت )يزة(  232.2  330.3  306.6  320.2 دظبببث يذيُت اخزي

       .......  2.140.4  0..01..  02.2... انًتذأنتاجًانً االصٕل 

     يعذالث انكفاءة  4,522.2  4,261.0  4,345.5  5,051.5 صبفي االصىل انثببخت
 %41.6 %42.3 %42.3 %64.0 االيزاداث %\االطخثًبر انعبيم  201.2  201.2  246.2  236.2 اصىل غيز يهًىطت

 64 63 50 115 فخزة حذصيم اوراق انقبط )يىو(  365.6  245.5  126.3  256.1 يشزوعبث حذج انخُفيذ

 135 142 142 122 يخىطػ فخزة انًخشوٌ )يىو(  121.2  122.3  123.4  131.5 اصىل اخزي غىيهت االجم

 33 45 44 55 يخىطػ فخزة أوراق انذفع )يىو(  04.4...  ..10...  2..40..  1...2.. اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم

 161 163 162 254 يخىطػ انذورة انُقذيت )يىو(  1.1...00  ..0....0  ..1.2..0  41.0...0 اجًانً االصٕل

              
     يعذالث انعائذ  2,145.1  2,163.5  1,351.6  1,225.6 قزوض قصيزة االجم

 %3.3 %6.2 %3.2 %5.5 انعبئذ عهً دقىق انًظبهًيٍ )%( .و  133.1  123.6  53.6  104.6 انجشء انًخذاول يٍ قزوض غىيهت االجم

 %5.2 %3.2 %5.5 %4.0 انعبئذ عهً االصىل )%( .و  1,015.5  1,213.6  1,062.5  352.0 أوراق دفع و دائُىٌ
 %5.2 %6.5 %11.0 %3.4 انعبئذ عهً رأص انًبل انعبيم )%( .و  563.4  503.2  555.2  453.3 انخشايبث يخذاونت اخزي

       4.1.2.0  10.2..4  2..0..1  ...1.41 اجًانً االنتساياث انًتذأنت

     َسب انًخاطر  302.2  356.4  316.5  125.5 قزوض غىيهت االجم
 0.2 0.3 غ.و 2.2 يعذل حغطيت انخىسيعبث )يزة(  136.2  135.3  125.3  115.5 انخشايبث أخزي غىيهت االجم

 0.2 0.2 0.1 0.2 دقىق انًهكيت )يزة( \صبفي انذيىٌ   4..44  ...0.  ..440  ..104 االجماجًانً االنتساياث طٌٕهت 

 3.3 33.2 10.3 3.0 َظبت حغطيت انفىائذ )يزة(  443.4  443.4  450.0  450.0 رأص انًبل انًصذر وانًذفىع

       210.1  514.4  653.5  205.3 االرببح انًزدهت

     يؤشراث انتقٍٍى  ..2.122  0.0.1..  01.0...  0..40.. اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 5.5 2.2 10.2 14.4 انزبذيت )يزة( يعبعف  1.1...00  ..0....0  ..1.2..0  41.0...0 اجًانً االنتساياث ٔدقٕق انًساًٍٍْ

 0.6 0.6 0.2 0.3 انقيًت انذفخزيت )يزة( عبعفي     

 .10. 102. .10. قائًت انتذفقاث انُقذٌت
شٓر  .0اخر 

1./.100 

قيًت انًُشأة / انزبخ قبم 

 االطخقطبعبث )يزة(
6.1 5.6 5.3 5.5 

 %14.4 %14.4 %0.0 %3.2 عبئذ انخىسيعبث )%( 1,103.3 1,240.3 1,232.0 1,422.4 صبفي انخذفقبث انُقذيت انخشغيهيت

     بيانات السهم (435.5) (542.2) (302.2) (606.5) صبفي انخذفقبث انُقذيت االطخثًبريت
 443.40 443.40 450.00 450.00 عدد االسهم بنهاٌة السنة )ملٌون( (643.3) (352.5) (302.2) (525.1) صبفي انخذفقبث انُقذيت انخًىيهيت

 10.43 10.45 16.52 15.42 سعر السهم (25.0) 133.5 224.6 220.6 انخغيز في انُقذيت

 1.32 1.14 1.52 1.03 الربح لكل سهم 1,321.3 1,131.3 320.1 431.0 انُقذيت في بذايت انعبو

 %22.1 %25.2- %41.1 - النمو فً ربحٌة السهم 323.3 1,321.3 1,131.3 320.1 انُقذيت في َهبيت انعبو

 1.50 1.50 0.00 0.50 توزٌعات االرباح للسهم     

 يذهم يبني –عبذ انًُعى يُى 



 

 

   النساجون الشرقيونالرؤية الفنية لسهم 
 

 ORWE -النساجون الشرقيون 

 

 تذهٍم فًُ 

 

 

عند   هرئٌسٌمه السهم قحٌث سجل  6107النساجون منذ بداٌه عام  ٌوضخ الرسم البٌانً األسبوعً أداء سهم
حٌث  6105 اكتوبراستمرت حتى  هبوط عنٌفهموجه  الٌشهد منه 6107 ابرٌلجنٌه فً  07.65مستوى 

 و االرتداد منه  صعودا.  6.61تمكنت القوه الشرائٌه من التماسك حول مستوى 

جنٌه و ٌتزامن هذا المستوى مع اختبار خط اتجاه  06.11وصل السهم حالٌا لمستوى مقاومه رئٌسً حول 
) انظر المنحنً بالون االسود ( و الذي ٌمثل منطقه ضغوط بٌعٌه  6107سهم منذ بداٌه عام هابط ٌصل قمم ال

 قوٌه قد تعوق السهم عن مواصله صعوده فً الوقت الحالً .

الً اشارات ضعف العزم الشرئً فً الوقت   Stochastic Oscillatorكما تشٌر المإشرات الفنٌه كمإشر 

 الحالً.

م بعض عملٌات جنً االرباح المإقته الستعاده مزٌد من العزم علً االنخفاضات لذا نرجح ان ٌواجه السه
 اي ضغوط بٌعٌه فً الوقت الحالً  01.51-00.11علً ان تعوق مستوٌات الدعم بٌن 

ما ٌمهد الطرٌق 06.11إشارة إٌجابٌة تظهر فً حاله نجاح السهم فً اختراق المستوى المذكور العلً  اول
 جنٌه. 05.11ثم  03.1ا مستهدفً  للمزٌد من االرتفاع

  

 شراء االنخفاضات مع احترام بمستوىو اعاده  06.11-00.75بجنً ارباح المراكز الهامشٌه حول ننصح 
 العلً . 06.11ه ٌقاف خسائر ، و ٌمكن إضافة مراكز شرائٌه بتاكٌد اختراق منطقة المقاوا 01.11

 اخر سعر 11.19 اسبٕع 25اعهً سعر فً  77.41

 اتجاِ قصٍر االجم عزظي اسبٕع 25ادًَ سعر فً  3.37

 اتجاِ يتٕسط االجم  صبعذ EGX30يقارَّ االداء بانًؤشر افعم اداء

 اتجاِ طٌٕم االجم  صبعذ انتٕصٍّ  جُي ارببح 

 انًقأياث 70.11 70.11 72.11

 انذعٕو 77.11 71.21 71.11 
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Stochastic Oscillator (79.1222)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

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

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار 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
 االحتفاظ 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 بؤي جزء بؤي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

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