
 

 

 نتائج االعمال – العربٌة لألسمنت شركة 

16/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع 

 وانخفاض الطلب 11 كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌاتب اتأثر – 2020 من األول النصف فًتحقق صافً خسارة  العربٌة لألسمنت 
 

 األول النصف العربٌة لألسمنت خالل لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت االسمنج القطاع / الصناعة

مقارنة بارباح بلغت  ملٌو جنه 5.6تحقٌق الشركة لخسائر بلغت  ،2020 من

 ملٌو جنٌه عن نفس الفترة ن العام الماضً. 25.4

 صافً خسائر  حققت أنها مصر لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت 

الماضً  ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه ملٌون 5.6-بلغت 

 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌون 05.4 بلغت أرباح مقابل ،0202

 .0209الماضً  العام

 مقابل جنٌه، ملٌار 0.303 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات وتراجعت 

بنسبة تراجع بلغت  .0209 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 0.622

07.% 

ملٌون جنٌه بهامش رمجمل ربح بلغ  35انخفض مجمل الربح الى  

 .0209% خالل الربع االول من 7.3% نقارنة بـ5.6

خالل الربع الثانً )الثالثة اشهر من مارس  خسائروحققت الشركة  

اح بلغت مقارنة باربملٌون جنٌه،  00.5( بلغت 0202حتى ٌونٌو 

، ومقارنة بارباح 0209ملٌون جنٌه خالل الربع المقارن من  09.4

 .0202ملٌون جنٌه خالل الربع االول من  05.9بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCC كىد السهم

 757 عدد االسهم

 757 رأس المال

 21719 رأس المال السىقً

 %24.72 التداول الحز

   

 3.6 اخز سعز

 4.1 اسبىع 25 -اعلى سعز 

 2.2 اسبىع 25 -اقل سعز

 %4.4 عائد السعز منذ سنة

 %10.1 عائد السعز منذ أول السنة

   

 0.00 شهز 25ربحٍة السهم أخز 

 1.52 القٍمة الدفتزٌة اخز ربع

 غ.م. مضاعف الزبحٍة

 2.4 مضاعف القٍمة الدفتزٌة

 %0.0 عائد التىسٌعات

  

 التغٍز الفصلً 5252 - 2الزبع  التغٍز السنىي 5222 - 5الزبع  5252 - 5الزبع  البند

 %11.6- 702.8 %14.0- 722.3 621.1 المبيعبث )ببلمليون(

 %25.5- 47.0 %33.2- 52.4 35.0 مجمل الربح

 نقطت مئويت 1.1- %6.7 نقطت مئويت 1.6- %7.3 %5.6 هبمش مجمل الربح

 %235.4- 15.9 %211.0- 19.4 21.5- صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 5.7- %2.3 نقطت مئويت 6.2- %2.7 %3.5- هبمش صبفي الربح



 

 

 التعلٌق على نتائج االعمال

% 04.2-ملٌون جنٌه، بمعدل انخفاض سنوي  600.0وفقا للقوائم المالٌة فً الربع الثانً حٌث بلغت  المبٌعاتتراجعت  

 .  0209ملٌون جنٌه من العام الماضً  700.3. مقابل 

 سبب انخفاض المبٌعات 

 005.25ملٌون جنٌه ،مقابل  30.30% مقارنة بالعام الماضً ( حٌث بلغت 75بنسبة  ) مبٌعات التصدٌرانخفاض  

 . 0209ملٌون جنٌه من نفس الفترة العام المالً الماضً 

ملٌون  600.50ملٌون جنٌه ،مقابل  562.07% مقارنة بالعام الماضً (حٌث بلغت 8)بنسبة  محلٌةالمبٌعات الانخفاض  

 . 0209جنٌه من نفس الفترة العام المالً الماضً 
ملٌون جنٌه بنسبة انخفاض  09.4مقابل  0202من عام ملٌون جنٌه خالل الربع الثانً   -00.5 الخسارةصافً  تبلغ 

 ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام السابق.  09.4% . مقابل 000
 سبب انخفاض األرباح  

ملٌون  06.37ارباح بلغت مقابل  ،0202فً النصف االول من ملٌون جنٌه  06.27- قدرها خسائر عملةسجلت الشركة  

 0202، وهو ما ادى الى تعمٌق الخسارة فً النصف االول م 0209م المالً الماضً نفس الفترة من العا عنجنٌه 
 % . 0.6-% خالل نفس الفترة من العام السابق. بنسبة انخفاض 7.3% مقابل 5.6 هامش مجمل الربحسجل  
ملٌون جنٌه من نفس الفترة من  709.84ملٌون جنٌه ،مقابل  586.02% حٌث بلغت 09بنسبة  تكلفة المبٌعاتانخفضت  

 .  0209العام المالً الماضً 

ناء بشكل عام واالسمنت بشكل خاص فً مصر باالضافة بمازال اداء قطاع االسمنت متأثرا بانخفاض الطلب على مواد ال
ا بوقف انشطة التجوال فً الفترة الماضٌة، كما ان القطاع سوف ٌتأثر سلبالى تزامن ذلك مع جائحة كورونا وفرض حظر 

د ٌلقً بظالله البناء الناتجة عن حظر البناء فً المدن الرئٌسٌة الذي اعتمدته الحكومة فً الفترة الحالٌة وهو االمر الذي ق

 .2020على اٌرادات وارباح الشركة فً النصف الثانً من 

 

 

  2020ف األول من للنصاألداء المالً 

 التغٍز السنىي 5222 - 2 النصف 5252 - 2 النصف البند

 %17.3- 11600.1 11323.9 المبيعبث )ببلمليون(

 %15.9- 97.5 82.0 مجمل الربح

 نقطت مئويت 0.1 %6.1 %6.2 هبمش مجمل الربح

 %122.2- 25.4 5.6- صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 2.0- %1.6 %0.4- هبمش صبفي الربح

 

 

 

 



 

 

 

 اخر مستجدات الشركة 

 أن بعد ،للتكرٌر المصرٌة الشركة مع الماضى العام وقعته الذى البترولى الفحم تورٌد اتفاق الشركة تمدٌد  تدرس 
 الفحم لتورٌد المصرٌة» مع تعاقدها تمد قد الشركة .المازوت أسعار بخفض األخٌر الحكومة بقرار تأثرها عدم أكدت

 نتٌجة االستٌراد حركة تعثر بسبب خارجٌا البدٌل توفٌر الصعب من أنه كما ،التشغٌل تكالٌف تقلٌل بغرض «البترولً
 البترولً" الفحم لتورٌد و"المصرٌة لألسمنت" "العرٌٌة بٌن توقٌعه تم الذى االتفاق كان .تكلفته وارتفاع الحالٌة، الظروف

 طن ألف 300 بواقع المحلى البترولى الفحم من كمٌات تورٌد  على ٌنص 0209الماضى  العام من الثالث بالربع

 إلى مشًٌرا بدٌلة، طاقة 02% و الفحم، من 82% حوالى بواقع ٌتوزع الطاقة من مزٌج على تعتمد الشركة أن .سنوٌا

 لزٌادة واتجهت للصناعة، المستخدمة الطاقة إجمالى من فقط 3% بنسبة البدٌل الوقود استخدام 0223 عام فى بدأت أنها

 بها الخاص الطاقة مزٌج فى البدٌل الوقود نسبة زٌادةالشركة  تستهدف .الحالً للمعدل وصلت حتى تدرٌجى بشكل النسبة

  .00% إلى
 

 تخمة بسبب األسمنت، قطاع ٌواجهها التى المعاناة ظل فى جدٌدة استثمارات لضخ خطط أى تعتمد الالشركة  
 .التصدٌر إمكانٌة وعدم الطلب، وضعف المعروض،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ٌرالتقر 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
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 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


