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 2020لسنة  الثانىالربع نتائج اعمال 

   تدابير اإلغالق تقلل من أحجام المبيعات  – األول النصف في% 22 تتراجع للسجاد الشرقيون النساجون أرباح

 

 ،(ORWE) للسجاد الشرقٌون النساجون لشركة عةالمجم المالٌة القوائم أظهرت الغزل والنسيج القطاع / الصناعة

 على بالمائة، 24.24 بنسبة الجاري، العام من األول النصف خالل أرباحها تراجع

 .سنوي أساس

 جنٌه، ملٌون 433.262 بقٌمة الفترة خالل ربح صافً حققتها أن الشركة وأضافت

 .الماضً عامال من الفترة نفس خالل جنٌه ملٌون 238.244 بلغ ربح صافً مقابل

 مقارنة جنٌه، ملٌار 2.0.2لـ لتصل األول النصف خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

 .له المنصرم العام من ذاتها الفترة خالل جنٌه ملٌار 6.423بـ

 بقٌمة ارباحا   حققت فقد األول، النصف خالل المستقلة األعمال مستوى وعلى

 من الفترة نفس خالل جنٌه نملٌو 288.2 بقٌمة أرباح مقابل جنٌه، ملٌون ..646

4084. 

 32.2 بلغ ربح صافً 4040 من الثانً الربع خالل حققت الشركة أن إلى ٌشار

 .له قارنالم الربع خالل جنٌه ملٌون 428.6 بلغ ربح صافً مقابل جنٌه، ملٌون

 ملٌار 8.28 إلى لتصل ،4040 من الثانً الربع خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

ملٌار  .4.4، ومقابل 4084 من ذاتها الفترة خالل جنٌه ملٌار 4.32 مقابل جنٌه،

 .4040جنٌه خالل الربع االول 

مرة مقارنة بمضاعف ربحٌة القطاع  6.4ٌتم تداول السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

 مرة وهو ما ٌعد سعر رخٌص للسهم مقارنة بالقطاع. 3..88والذى ٌبلغ 

المنسوجات عائد توزٌعات قطاع ب مقارنة% 2.3ٌبلغ عائد التوزٌعات للسهم نسبة 

آخر كوبون قٌمة رغم تراجع متخطٌا بذلك متوسط القطاع  %24..والذى ٌبلغ 

 .حتفاظ بالسٌولةاللقامت الشركة بتوزٌعه وذلك 

 

 ORWE كىد السهم

 566.. عذد االسهم

 566.. رأس المال

 9.07863 رأس المال السىقي

 %5766 زالتذاول الح

  

 5605 اخز سعز

 66657 اسبىع 55 -اعلى سعز 

 5687 اسبىع 55 -اقل سعز

 %3369- عائذ السعز منذ سنت

 %3363- عائذ السعز منذ أول السنت

  

 8633 شهز 65ربحيت السهم أخز 

 68603 القيمت الذفتزيت اخز ربع

 563 مضاعف الزبحيت

 865 مضاعف القيمت الذفتزيت

 %.06 عائذ التىسيعاث

  

 التغير الفصلي 2222 - 0الربع  التغير السنوي 2202-2الربع  2222 -2الربع  البند

 %20.2- 4.432.4 %31.2- ..4.322 ..8.280 المبيعاث )بالمليىن(

 %43.0- 428.4 %44.9- 448.3 830.3 مجمل الزبح

 نقطة مئوٌة 3.6- %12.4 نقطة مئوٌة 2.2- %11.1 %8.9 هامش مجمل الزبح

 %65.4- 842.0 %71.7- 428.6 32.2 صافي الزبح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 5.0- %8.7 نقطة مئوٌة 5.4- %9.2 %3.8 هامش صافي الزبح



 

 

 التعليق على نتائج األعمال:

ا المجموعة سجلت   4040 عام من األول النصف فً جنٌه ملٌون 2.0.4 بإجمالً٪ 44 بنسبة اإلٌرادات فً انخفاض 

 النصف % ف48ًبنسبة  الصادرات إٌراداتانخفضت . 4084 عام من األول النصف فً جنٌه ملٌون 6.423بـ مقارنة

 مقارنة٪ 42 بمقدار المحلٌة المبٌعات انخفضت بٌنما اإلٌرادات، إجمالً من٪ 32 والتى تمثل 4040 عام من األول

ا ٌعادل ما ، جنٌه ملٌون 8.288 راداتاإلٌ بلغت الثانً، الربع فً .4040 عام من األول بالنصف ٪. 28 بنسبة انخفاض 

 التصدٌر عائدات انخفضت بٌنما ،الثانى الربع خالل٪ 22 بنسبة( المبٌعات صافً من٪ .2) المحلٌة المبٌعات انخفضت

 .سنوي أساس على٪ 20 بنسبة
 عام من األول النصف فً٪ 44و ، 4040 من الثانً الربع فً سنوي أساس على٪ 44 بنسبة ت تكلفة المبٌعاتانخفض 

 .الخام المواد تكالٌف انخفاض بسبب 4040
 االستقطاعات الربح قبل فً سنوي أساس على٪ 86 بنسبة انخفاض هناك كان ، 4040 من األول النصف فً 

"EBITDA" سنوي أساس على أساس نقطة 46 بنسبة الربح قبل االستقطاعات هامش تحسن مع ، جنٌه ملٌون 223 إلى 

 مع الخام المواد أسعار فً العام لالنخفاض نتٌجة هذا وكان. 4084 عام من األول النصف فً٪ 88 مقابل ،٪ 84 إلى

ا 8.028 عند٪ 80 بنسبة بروبلٌن البولً أسعار متوسط ضاانخف ا دوالر   ٌ  4040 عام من األول النصف فً للطن أمرٌك

ا 8.863بـ مقارنة ا دوالر   ٌ  .4084 عام من األول النصف فً للطن أمرٌك
 عام من الثانً الربع فً مصري جنٌه ملٌون 86 بلغ )الودائع واذون الخزانة( الفوائد من دخل صافً الشركة سجلت 

 وانخفضت. 4084 عام من الثانً الربع فً مصري جنٌه ملٌون 84 البالغ الفوائد مصروفات بصافً مقارنة 4040

 فً االنخفاض سبب ٌعود٪. 22 بنسبة والخزانة الفوائد إٌرادات ارتفعت بٌنما ،٪ 22 بنسبة لدى الشركة التموٌل تكالٌف

 .النقد إدارة وتحسٌن لٌبورال معدل انخفاض إلى التموٌل تكلفة
 جنٌه ملٌون 443.2 إلى لتصل% 24.2 بنسبة المجمعة األرباح صافً فً تراجعا   ،النساجون الشرقٌون شركة حققت 

تراجعت وعلى أساس ربعى  ،4084 من المقارن بالنصف جنٌه ملٌون 238.2 مقابل الجاري، العام من األول بالنصف

 .4084ملٌون جنٌه بالربع المقارن من  428.6ملٌون جنٌه مقابل  32.2% لتسجل ..8.األرباح بنسبة 

 التغير السنوي 2202النصف األول  2222النصف األول  البند

 %22.1- 6.423.2 2.0.2.4 المبيعاث )بالمليىن(

 %16.1- 2..64 224.3 مجمل الزبح

 نقطة مئوٌة 0.8 %10.1 %10.8 هامش مجمل الزبح

 %42.3- 238.2 433.2 صافي الزبح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 2.3- %8.8 %6.5 هامش صافي الزبح

 األرباح: تراجعالعوامل التى أدت إلى 

ا ذلك وٌرجع التصدٌر، سوق فً لضغوط األسعار تعرضت   ٌ  الدوالر مقابل المصرى الجنٌه قٌمة ارتفاع إلى جزئ

 غٌر القطاع زٌادة مع ،٪ 3 بنسبة المطبوع والقطاع ،٪ 3 بنسبة ةلمنسوجلمنتجات اا قطاع سعر انخفض األمرٌكً،

 أثناء المبٌعات تعزٌز أجل من العمالء من العدٌد على الخصومات تطبٌق تم ،ذلك على عالوة٪. 8 بنسبة المنسوج

 .العالمً االقتصادي التباطؤ
 لعب حٌث تام إغالق حالة فً خالل شهر ابرٌل البالد كانت ، المتحدة الوالٌات فً التابعة OW USA شركة إلى بالنسبة 

ا هذا  سنوي أساس على٪ 28 بانخفاض 4040 عام من الثانً الربعحٌث انتهى  ، المبٌعات انخفاض فً هاما   دور 

 ، فقط٪ 2 بنسبة انخفضت المبٌعات أحجام إال أن .سنوي أساس ىعل 4040 عام من األول النصف فً٪ 46 ضاوانخف

 ذات الشركة منتجات شراء من العمالء مكن مما اإلغالق فترة خاللالجملة مستمرٌن فى عملٌاتهم  التجار ظل حٌث
 إعادة ًف الوالٌات بعض بدأت حٌث ماٌو فً المبٌعات انتعشت. ماركت الهاٌبر محالت فً والمتوفرة المنخفضة األسعار



 

 

 على٪ 82 بنسبة زٌادة سجلت حٌثجٌدا   ٌونٌو شهر كان حٌن فً ، فقط٪ . بنسبة المبٌعات انخفاض مع أبوابها فتح

 .سنوي أساس
ا الرئٌسٌٌن األوروبٌٌن العمالء إلى الشحنات شهدت  ا انخفاض   المؤقت اإلغالق بسبب 4040 عام من الثانً الربع فً كبٌر 

 حٌث ، والشحنات المبٌعات فً زٌادةتشهد  الثالث الربع فً أت الشركةبد ذلك ومع. لمالعا حول متاجرهم من٪ 46 لـ

  .طبٌعتها إلى العملٌات تعود

 مستجدات الشركة:اخر 

فرع لها  44ومة المصرٌة مؤخرا تحت مسمى "مٌغالش علٌك" من خالل كتشارك النساجون فى الحملة التى أطلقتها الح 

ل الحكومة فى ببادرة نشاط المستهلك وثقته حٌث ٌتم دعم حاملى البطاقة التموٌنٌة من قوتأمل اإلدارة أن تعزز تلك الم

 ساعة 22المبادرة وتتلقى النساجون الدفع فى غضون 
تستمر الشركة فى استراتٌجتها تجاه التجارة االلكترونٌة حٌث قامت بتحدٌث منتجاتها على مواقع جومٌا وسوق لتكون  

 و Efreshely ذلك فً ما أن الشركة بصدد التوقٌع مع ثمانى منصات محلٌة جدٌدة، بما، كأكثر جاذبٌة للمستهلكٌن

Noon و Homzmart .ا الشركة وقعت ، ذلك على عالوة ا مؤخر   لإلنتاج للتروٌج الحكومٌة EG-Gate بوابة مع عقد 

  .والدولٌة المحلٌة األسواق فً المحلً
ت متأخرات دعم بلغ الحالً، الوقت فً. جنٌه ملٌون 42 بقٌمة 4040 من الثانً للربع متأخرات دعم الصادرات تحصٌل 

ا ،لدى الشركة الصادرات  مصري جنٌه ملٌون 604 ، 4040 ٌولٌو 28 من اعتبار 
الُمصنع آلٌا   المستورد التركً السجاد ضد قضٌة تفتح الحكومة أن" الرسمٌة الجرٌدة" فً ُنشر ، 4040 ٌونٌو 44 فً 

 على مصر فً المستوردة التركٌة المنتجات زادت حٌث نوللنساج وتعد أخبار إٌجابٌة. غراقاإل مكافحة رسوم وتدرس
ا الحكومة تقوم. الماضٌٌن العامٌن مدار  ٌ   .المعنٌة األطراف جمٌع من المعلومات بجمع حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. ورللجمه 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 ٌر أٌةشركة برٌمٌ 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 مستقبلٌنال 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


