
 

 

  2020عمال الربع األول ا نتائج – الشرقٌون النساجون شركة

 2020ٌونٌو  05    

 

 2020لسنة  ولاألالربع 

 األول الربع فً% 00 تتراجع للسجاد الشرقٌون النساجون أرباح
 

 EGX 30مقابل  النساجون الشرقٌونسهم 
rebased 

 الربع خالل للسجاد، الشرقٌون النساجون لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت

 .سنوي أساس على بالمائة، 00.01 بنسبة أرباحها تراجع الجاري، العام من األول

 بلغ ربح صافً الفترة خالل حققت أنها للبورصة، بٌان فً الشركة وأضافت

 الربع خالل جنٌه ملٌون 220.25 بلغ ربح صافً مقابل جنٌه، ملٌون 053.51

 .له المنصرم

 ملٌار 2.22 إلى لتصل ،2020 من األول الربع خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

 .2005 من ذاتها الفترة خالل جنٌه ملٌار 2.2 مقابل جنٌه،

 بنسبة الفترة نفس خالل الشركة أرباح تراجعت المستقلة، األعمال مستوى وعلى

 خالل جنٌه ملٌون 001.23 مقابل جنٌه، ملٌون 0... إلى لتصل بالمائة 20.3

 .الماضً العام من الفترة نفس

 ٌناٌر من الفترة خالل جنٌه ملٌون 411 بلغت أرباحا   ،2005 خالل الشركة وحققت

 األخذ مع ،2004 فً جنٌه ملٌون 110.21 بلغت أرباح مقابل ،2005 دٌسمبر إلى

 . األقلٌة حقوق االعتبار فً

 مقابل جنٌه، ملٌار 00.01 إلى الماضً العام خالل الشركة مبٌعات وارتفعت

 .2004 فً جنٌه ملٌار ..00 بلغت مبٌعات

 جنٌه ملٌون 304.2 بلغت أرباحا   الشركة حققت المستقلة، األعمال مستوى وعلى

 .2004 فً جنٌه ملٌون 3.1.4 بلغت أرباح مقابل الماضً، العام فً

 

 الغزل والنسيج القطاع / الصناعة

 ORWE كود السهم

 221,003,224 عدد االسهم

 221,003,224 (ملٌون) رأس المال

 1,154.210,105  رأس المال السوقً

 %13.03 التداول الحر
 12 -اعلى سعر  

 اسبوع
00.13 

 1.03 اسبوع 12 -اقل سعر

  

 التعلٌق على نتائج األعمال: 

بالفترة المناظرة من العام مقارنة  سنوىعلى أساس  2.2. عام من األول الربع إٌرادات فً٪ 8.21 بنسبة تراجعا   الشركة سجلت 

كنتٌجة لتأثر  هذا وجاء. جنٌه ملٌون 558,. بمبلغ مقارنة   جنٌه ملٌون 1,.6. مجموعها بلغ والتً ،282.من عام  الماضى

اإلجراءات االحترازٌة التى أدت  المحلى على المستوىو ،نظرا النتشار الشركة جغرافٌا 82-الشركة بتداعٌات فٌروس كوفٌد

 . إلى قلة توافد المستهلكٌن على معارض النساجون باإلضافة إلى زٌادة االستٌراد من السجاد من تركٌا والصٌن ةاتخذتها الحكوم

 .الخصوص وجه على السكنً البناء إعادة انخفاض بسبب كبٌر، بشكل الطلب على مستوى األسواق الخارجٌة والتصدٌر انخفضو

المتاجر  اإلنترنت، على العمالء بوابات نظرا النتعاش التأثٌرات تخفٌف تم ولكن حدة أكثر االنخفاض ٌكون أن الممكن من كان

ا تعمل ظلت الكبٌرة التى  ٌ   . جزئ



 

 

أن  على الرغم من انخفاض المبٌعات إالو .المقارنة الفترة خالل جنٌه ملٌار 22. مقابل جنٌه، ملٌار 822 المبٌعات تكلفة بلغت 

 الربع فً٪ 121 بـ مقارنة ، 2.2. عام من األول الربع فً٪ 8.21 الربحمجمل  هامش سجلحٌث  هوامش مجمل الربح ارتفعت

 لم سنوي أساس على٪ ,. بنسبة( تكلفة المبٌعات من٪ 2.) بروبلٌن البولً تكلفة متوسط النخفاض نتٌجة 282. عام من األول

 مشكالت واجهالبولى بروبلٌن  أن من الرغم على ، العالمٌة النفط أسعار مثل كبٌر بشكل العالمٌة بروبلٌن البولً أسعار تتدهور

 . طن /دوالر 8,2.2 بمتوسط الشركة مخزون تسعٌر ٌتم وحالٌا  . 2.2. عام من األول الربع فً التوافر فً

٪ .8 بزٌادة - جنٌه ملٌون 11. إلى 2.2. عام من األول للربع االستهالكاالهالك وو والضرائب الفوائد قبل األرباح وصلت 

االهالك و والضرائب الفوائد قبل األرباح هامش ارتفع حٌن فً - 282. عام من األول الربع فً ملٌون 52. بـ مقارنة

 ٪.8.22 إلى أساس نقطة .1. بنسبة االستهالكو

 بـ مقارنة ، 2.2. عام من األول الربع فً جنٌه ملٌون ,2 بقٌمة ارباح استثمارات فً اذون خزانة وفوائد دائنة الشركة سجلت 

 فائدة معدالت المصري المركزي البنك فرض حٌث ،٪ 5. قدره بانخفاض ،282. عام من األول الربع فً جنٌه ملٌون 12

 .االقتصاد لتحفٌز المصري بالجنٌه منخفضة

% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى إال أن هامش الربح ارتفع 82تراجعا بنسبة  2.2.شهدت األرباح للربع األول من  

 لعام السابق وٌعود ذلك إلى تمكن الشركة من تخفٌض التكالٌف ل %121% مقارنة بـ 122إلى طفٌفة  بنبسة

 مستجدات الشركة: أخر

 دفعها تم والتً ،برنامج تحفٌز الصادرات من مصري جنٌه ملٌون 51 مجموعه ما ت الشركةتلق ، 2.2. عام من األول الربع فً 

 الحكومة أعلنت االقتصادي، وتأثٌره 82-كوفٌد تفشً بسبب .2.2. عام أوائل فً توقٌعه تم بروتوكول من كجزء ماك لشركة

ا المصرٌة  858 مجموعه ما الشركة تلقت ذلك، على وبناء. للشركات الصادرات خصومات تراكم من٪ 22 ستدفع أنها مؤخر 

 جنٌه ملٌون 151 قدره متبقً رصٌد مع ماٌو، نهاٌة حتى العام بداٌة منذ( األول الربع أرقام ذلك فً بما) مصري جنٌه ملٌون

 .مصري

 من. مصر فً مصانعها فً غزل وآلة جدٌدتٌن نولتٌن بتركٌب الشركة قامت ، المنسوج اإلنتاج ولزٌادة الحالً، للربع بالنسبة 

 فً بالفعل معظمها صرف تم وقد ، أمرٌكً دوالر مالٌٌن 82 حدود فً 2.2. لعام الرأسمالٌة النفقات إجمالً ٌبلغ أن المخطط

 .الجدٌدة اآلالت

 تم حٌث مصر، عملٌات ذلك فً بما 2.2. عام من الثانً الربع فً إغالق عملٌات للشركة الرئٌسٌة التصدٌر أسواق واجهت 

 طلبات تلقٌنا حٌث المعتاد من أقل الثانً الربع نتائج تكون أن المتوقع من لذلك،. بالعٌد لالحتفال أسبوع لمدة مصر عملٌات إغالق

ا شهدت ماٌو منتصف فً ت الشركةبدأ ولكن. أسواق عدة من واإللغاء التعلٌق  فً الرئٌسٌة األسواق بدأت حٌث لألوامر انتعاش 

 .2.2. عام من الرابع والربع الثالث الربع فً المبٌعات على إٌجابً بشكل ذلك ٌؤثر أن المتوقع منو. اإلغالق تخفٌف

 تستفٌد بعض الفنادق من فترة التوقف الحالٌة بأعمال التجدٌدات مما ساعد النساجون فى الدخول لتعاقدات جدٌدة 

 .م أكثر إلى منافذ البٌع االلكترونى لمواكبة سلوك المستهلكتتوجه اإلدارة أٌضا باالهتما 

 التغٌر الفصلً 2012 - 4الربع  التغٌر السنوي 2015 -1الربع  2020 -1 الربع نتائج الربع الرابع

 %11.1- 2,550.5 %12.8- 2,602.6 2,268.2 المبيعاث )بالمليون(

 %4.4- 294.9 %23.3 228.7 281.9 مجمل الربح

 نقطة مئوٌة 0.9 %11.6 نقطة مئوٌة 3.6 %8.8 %12.4 )%( مجمل الربحهامش 

 %23.2- 257.7 %10.1- 220.3 198.0 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 1.4- %10.104 نقطة مئوٌة 0.3 %8.464 %8.728 )%( هامش صافي الربح

 * االرقام بالمليون جنيه 
 ** المصدر ميزانياث 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 من 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 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 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

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

 


