
 

 

 

 
 

 ماضً على مدار عام 30مقارنة بمؤشر اي جً اكس  المقاوالت و اإلنشاءات الهندسٌة قطاع اداء اسهم 

 
 
 
 

 سعز السهن الشزكة
رأس الوال 

 السىقً

هضاعف 

 الزبحٍة

القٍوة  .م

 الدفتزٌة

العائد على ح. 

 الوساهوٍن

عائد 

 التىسٌعات
 الزؤٌة

 اٌجابً -- %668 .962 6.6. 25.605 96.0 انصعٍد انعبيت نهًقبوالث  

انجٍزة انعبيت نهًقبوالث واإلستثًبر 

 انعقبري 
 حٍادي -- %.06 ..6. 662.. 0629.. 56.5

 اٌجابً %562 %69.. .960 26.5 55.605 .5965 اننصر نألعًبل انًدنٍت 

انصنبعبث انهندسٍت انًعًبرٌت نإلنشبء 

 اٌكىٌ  -وانتعًٍر 
 اٌجابً %... %.6. .962 ..66 996.0. 8602

   %4.3 %10.4 0.78 8.88 25023.53   الوتىسط

 9/9/2020رأس انًبل انسىقً ببنًهٍىٌ جنٍه عهى اسعبر اغالق ٌىو 
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 قطاع االنشاءات والمقاوالت

 الرغم على. المالً واالستقرار الحضري للنمو ربٌسً كمحرك والبناء التحتٌة البنٌة على بشدة الحكومة ركزت ، األخٌرة السنوات فً

 مستقًرا التحتٌة والبنٌة اإلسكان على الطلب ٌظل أن ٌجباال انه  ، القادمة المشارٌع من عدد فً التقدم أوقف 0.-فٌروس كوفٌد أن من

 تدعمه والذي ، للتحضر المتزاٌد باالتجاه مدفوًعا األجل طوٌل النمو ٌكون أن أًٌضا المرجح منو. البالدب سكان عدد ارتفاع استمرار مع

 عام بحلول٪ 8. إلى٪ . من مصر فً الحضرٌة المنطقة لمضاعفة محاولة فً للبٌبة وصدٌقة ذكٌة مدن لتطوٌر الحكومة ططخ

5925 . 

 االحتفاظ المستهلكون ٌختار حٌث القرٌب المدى على بطًٌبا نمًوا القطاع ٌشهد أن المقرر من ، مرتفع العقارات على الطلب أن حٌن فً
 . الطلب تحفٌز فً تساعد قد العقاري الرهن تموٌل قطاع لتعزٌز الحكومٌة الجهود إنف ، ذلك ومع. بأموالهم

ا قطاًعا ٌزال ال البناء أن من الرغم على ًٌ  أوقف الذي ، كورونا جابحة آثار بسبب صعًبا عاًما 5959 عام ٌكون أن المرجح فمن ، ربٌس

 جدولة إعادة تم ألنه نظًرا ، ذلك ومع. البناء مواد على الطلب فً فاضاالنخ من مزٌد إلى وأدى القادمة المشارٌع من عدد فً التقدم

 عدد ارتفاع مع ، ذلك على عالوة. النشاط فً انتعاًشا التالً العام ٌشهد أن المفترض فمن ، .595 عام إلى المؤجلة المشارٌع من عدد

 أن للحكومة متزاٌد بشكل الضروري من سٌكون ولكن ، قًرامست التحتٌة والبنٌة اإلسكان على الطلب ٌظل أن المرجح من ، البالد سكان
 .الخاص القطاع من الدعم على للحصول تسعى

 صر ٌعتبر كبٌر مقارنة باالنفاق على القطاعات االخرىمحجم االستثمار فً القطاع فً 

 ، ..59 و ..59 عامً بٌن. لمصريا االقتصاد فً دٌنامٌكٌة القطاعات أكثر أحد والتشٌٌد البناء قطاع كان ، األخٌرة السنوات فً

 أفاد. األفرٌقً التنمٌة لبنك وفًقا ، التحتٌة البنٌة فً االستثمار نحو( دوالر ملٌار .6..) مصري جنٌه ترٌلٌون من أكثر البالد وجهت

 بنسبة نمت لجارٌةا باألسعار اإلجمالً المحلً الناتج فً والبناء التشٌٌد قطاع مساهمة أن 59.6/59.0 فً المصري المركزي البنك

 بنسبة مساهمتها نمت، باالسعار الثابتة ..59/..59 عاموفً (. دوالر ملٌار 066.) مصري جنٌه ملٌار 5966. إلى لتصل٪ 5866

 (. دوالر ملٌار 868.) مصري جنٌه ملٌار .6..5 إلى لتصل٪ 666

 

 ونسبتها من اجمالً االستثمارات فً مصر، والنمو السنوي ٌهجن بناء والتشٌٌد، الكهرباء، المٌاه بالملٌارلحجم االستثمارات السنوٌة فً ا

 



 

 

 

 من ارتفاًعا ،للبالد اإلجمالً المحلً الناتج من٪ 65. من ٌقرب ماعلى  والبناء التشٌٌدقطاع  استحوذ ،59.6/59.0فً العام المالً 

 هذه خالل القطاع فً( دوالر ملٌارات .) مصري نٌهج ملٌار .866 استثمار تم أنه المركزي البنك وأفاد. له السابق العام فً٪ 260

 .59.6/..59 فً( دوالر ملٌون 62...) جنٌه ملٌار .56. من٪ 56.62 بزٌادة الفترة،

 نسبة الناتج القومً االجمالً لقطاعات التشٌٌد والبناء والكهرباء والمٌاه والنقل والتخزٌن من اجمالً الناتج القومً لمصر

 

 

 النمو دعم على ساعد مما ، األطراف متعددة المالٌة والمؤسسات الدولٌٌن المانحٌن من دفعة البناء قطاع تلقى ، ٌرةاألخ السنوات فً
 المباشر األجنبً االستثمار بلغ ، المصري المركزي البنك من متاح سنوي تقرٌر ألحدث وفًقا. األجنبً لالستثمار البالد جاذبٌة وتحسٌن

 من ارتفاًعا ، اجمالً االستثمار االجنبً المباشر من٪ 862 ٌمثل ما وهو ، 59.6/..59 فً دوالر نملٌو 20966 البناء قطاع فً

 ...59/..59 فً ،٪ 960 أو ، دوالر ملٌون 5966.

 فً البناء مشارٌع من عدد أكبر لمصر كان ، 59.6 عام فًدٌلوٌت" " شركة نشرته الذي" إفرٌقٌا فً البناء اتجاهات" لتقرٌر وفًقا

 فً البناء لمشارٌع اإلجمالٌة القٌمة وكانت. اإلجمالً من٪ 062 ٌمثل ما وهو ، مشروًعا .8 البناء مشروعات عدد بلغ حٌث ، رةالقا

 ٪... أو ، دوالر ملٌار 065. بلغت حٌث ، إفرٌقٌا فً أًٌضا األعلى هً مصر

 النقل والطرق والتخزٌن ٌحظى باهتمام الدولة

 فً الوزٌر، كمال النقل وزٌر طبقا لما قاله. مصر طرق من كٌلومتر 58999 وتوسٌع تحدٌث إلى ٌهدف والذي ، الطرق مشروع

. التطوٌر قٌد كٌلومتر 999. إجمالً من الطرق من كٌلومتر 8299 حوالً إنشاء تم إنه ، صحفً تصرٌح فً ، 59.0 أكتوبر منتصف

 (.دوالر ملٌون .80) هجنٌ ملٌارات 6 بقٌمة إضافً طرق مشروع 52 الحكومة نفذت 59.0 عام فً

-9999. إلى تصل تشغٌلٌة بطاقة ، العرب برج إلى قٌر أبو من ستمتد والتً ، اإلسكندرٌة فً مترو شبكة لبناء خطط أًٌضا هناك

 .59.0 نوفمبر فً. الساعة فً راكب 2999.



 

 

 سٌتم ، لوجستٌة ومناطق جافة موانا بعةس لبناء الشاملة خطتها الحكومة أكملت ، 59.0 أغسطس فً، فأما عن الموانئ الجافة والبرٌة

 .العالم أنحاء جمٌع فً الصناعٌة المجمعات إلى المنتجات لنقل واستخدامها البالد فً الحدٌدٌة السكك بشبكة ربطها

 مدٌنة ًف تقع فدان 99. بمساحة منشأة ستكون ، مصر فً نوعها من األولى أًٌضا تكون أن المقرر من والتً ، الجافة الموانا هذه أول

 ، ذلك إلى باإلضافة. الدخٌلة. البحرٌة اإلسكندرٌة موانا إلى باإلضافة بالمدٌنة الصناعٌة المنطقة ستخدم والتً ، أكتوبر من السادس

 ملٌار 568 بناء وسٌكلف كٌلومترا 9. األول المشروع طول وسٌبلغ. سوٌف وبنً رمضان من العاشر مدٌنة فً جافة موانا إنشاء سٌتم

 البحرٌة الموانا فً االزدحام تخفٌف فً الجدٌدة المرافق تساعد أن ، اكتمالها عند ، المؤمل ومن(. دوالر ملٌون 8.60.) ريمص جنٌه

 . جدٌدة عمل فرص خلق عن فضالً  ، الجمركٌة اإلجراءات وتسرٌع للدولة

 

من الدولة نظرا لما ٌمثله من أهمٌة لجذب  واجماال ٌتضح ان قطاع التشٌٌد والبناء والبنٌة التحتٌة فً مصر ٌحظى باهتمام بالغ
همة فً النمو االقتصادي بالبالد، كما ان النمو فً سكان مصر والتً تتمٌز ٌحجم سكان كبٌر فعلٌا ٌبلغ عددهم ااالستثمارات والمس

 ملٌون نسمة، ٌعتبر من اهم العوامل التً تحتاج لطلب كبٌر على البنٌة التحتٌة واالسكان. 000حالٌا 

اتجاه الحكومخة والقٌادة الى ر جلٌا اهتمام الدولة فً هذه القطاعات وباالخص مشروعات االسكان والبنٌة التحتٌة فً وٌظه
والمدن الجدٌدة ومشروعات الطرق والكهرباء وغٌرها، مما نتوقع ان ٌكون له اثر على الشركات العاملة فً المشروعات القومٌة 

، وٌتم استكمال 2020اعٌات فٌروص كورونا والذي نتوقع ان تتراجع تأثٌراته بنهاٌة عام هذا المجال بشكل كبٌر بعد انحسار تد

 المشروعات واالنشاءات التً توقفت لفترة.

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  (UEGC) العقارى واالستثمار للمقاوالت العامة الصعٌد

 % اقل من القطاع69-مرة |  6.7ٌة مضاعف الربح –% ارتفاع سنوي 97قوٌة رغم الجائحة؛ + 2020ارباح النصف االول من 

 
 

 ملخص التعلٌق على السهم ة للشركةٌهٌكل الملك

 بأعمال للقٌام SCCD العقارى واالستثمار للمقاوالت العامة الصعٌد شركة تأسست

 واستخراج وتشغٌل وإدارة المغطاة والمصارف والمرافق والخاصة العامة المقاوالت
 او لنشاطها الالزمة والورش المصانع وأعمال آلٌاً  جرالمحا أنواع كافة من البناء مواد

 التقسٌم وعملٌات والوحدات االراضى وشراء بٌع من العقارى واالستثمار الغٌر لحساب
 الالزمة االساسٌة البنٌة وعمل وبٌعها واستزراعها االراضى واستصالح السٌاحٌة والقرى
 مشروعات بتنفٌذ والقٌام وخدمات صناعات من الشركة بغرض ٌتعلق ما بكل والقٌام
 وحفر والبترولٌة الصناعٌة المشروعات بتنفٌذ والقٌام األساسٌة والبنٌة والكبارى الطرق
 .البناء مواد وتجارة المجاالت مختلف فى األنابٌب خطوط ومد اآلبار

تعمل الشركة على عدة مشروعات مقاوالت توجد فً كل من؛ مدٌنة هٌلٌوبولٌس الجدٌدة، 

 كتوبر، والفسطاط، والعبور، واالسماعٌلٌة ، ومشروعات اخرى متنوعة.أ .ومدٌنة 

بٌنما تمتلك الشركة عدة مشروعات استثمار عقاري تتمثل فً دارنا، والرٌهام، واللوتس، 
 وبعض الموالت التجارٌة.وستون رٌزٌدنس 

% من 69وٌنقسم نشاط الشركة من حٌث اٌراداتها الى نشاط مقاوالت )ٌمثل متوسط 

% من اٌراداتها 6.لً اٌراداتها( ونشاط مشروعات االسكان والتعمٌر ) ٌمثل نسبة اجما

 % من االٌرادات(5فً المتوسط( واخٌرا نشاط محطات الخلط )وتمثل 

اال انه على مستوى مجمل الربح فٌمثل نشاط مشروعات االسكان والتعمٌر الحجم االكبر 

ما ٌستحوذ نشاط المقاوالت على % فً متوسط االربع سنوات الماضٌة، بٌن.2بنسبة 

 % من اجمالً مجمل الربح فً المتوسط.85

%، وبلغت .6..ملٌون جنٌه بنمو سنوي ٌبلغ  6.6المجمعة  59.0بلغت اٌرادات 

 %.62..ملٌون جنٌه بزٌادة سنوٌة  805حوالً  5959اٌرادات النصف االول من 

جنٌه بانخفاض سنوي  ملٌون .8 59.0كما سجلت الشركة ارباحا عن العام المالً 

 % .0ملٌون جنٌه بنمو  6.بلغ  5959% بٌنما سجلت ارباحا فً النصف االول من 58

 

 الوقاوالت و االنشاءات القطاع / الصناعة

 UEGC كىد السهن

  761.92 عدد االسهن

  761.92 رأس الوال

  521.91 رأس الوال السىقً

 %43.69 التداول الحز

  0.69 سعز السهن

 %29.2 التغٍز هنذ سنة

 %23.6 التغٍز هن بداٌة السنة

  0.73 اسبىع 52 -اعلى سعز 

  0.33 اسبىع 52 -اقل سعز

  6.78 هضاعف الزبحٍة الحالً

  0.57 هضاعف القٍوة الدفتزٌة
 

 التغٍز 20-ٌىٌنى 19-ٌىنٍى  التغٍز 2019 2018 أهن الوؤشزات الوالٍة

 %31.46 492.44 374.59 %13.69 837.74 736.87 االٌراداث

 %118.79 95.26 43.54 %49.35- 65.63 129.58 يجًم انربح

 102.04 35.91 -64.80% 29.99 84.68 182.33% (EBITDAانربح ق. االستقطبعبث )

 %96.97 68.34 34.70 %24.11- 43.30 57.05 صبفً انربح

 نقطت يئىٌت 7.7 %19.34 %11.62 نقطت يئىٌت 9.8- %7.83 %17.58 هبيش يجًم انربح

 نقطت يئىٌت 9.2 %17.20 %8.01 نقطت يئىٌت 9.6- %4.29 %13.85 االستقطبعبث .هبيش انربح ق

 نقطت يئىٌت 4.6 %13.88 %9.26 نقطت يئىٌت 2.6- %5.17 %7.74 هبيش صبفً انربح

 %25.58 15570.11 16250.31 %27.68 16428.33 16118.67 اجًبنً االصىل

 %9.55 915.14 835.39 %7.60 872.69 811.05 ق انًهكٍتحقى

 اٌجابً



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

% سنوٌا، بٌنما كان النمو المركب .56بلغ  59.0-..59حققت الشركة نموا مركبا فً االٌرادات على مدار االربع سنوات من   

ملٌون جنٌه فً  .656االرباح المجمعة للشركة انخفضت من  % سنوٌا، اال ان.26فً اٌرادات قطاع نشاط المقاوالت اعلى اذ بلغ 

 %.0.، اي بنسبة انخفاض سنوي بلغت 59.0ملٌون جنٌه فً  .8.6الى  ..59
% فً عام .96.منخفضا من  59.0% فً عام 265سجل هامش صافً الربح انخفاضا متتالٌا فً نفس الفترة الماضٌة اذ بلغ  

 %، مدعوما بتحسن االٌرادات وانخفاض نسبة التكالٌف.8.سجل اعلى معدل هامش بلغ  5959، اال ان النصف االول من ..59
% مرتفعا 668شهر(  5.)بناءا على ارباح اخر  5959على صعٌد العابد بلغ معدل العابد على حقوق المساهمٌن فً نهاٌة ٌونٌو  

% فً نهاٌة دٌسمبر .، مقابل 5959ونٌو % فً 860ٌ، بٌنما سجل معدل العابد على اجمالً االصول 59.0% فً نهاٌة 2من 

59.0. 
ملٌون جنٌه بنهاٌة ٌونٌو )وهً كلها تسهٌالت ابتمانٌة قصٌرة االجل( وهو ٌعطً نسبة  5.0بلغت اجمالً دٌون الشركة البنكٌة  

ة، وهً نسبة مر .969مرة، كما ان نسبة صافً الدٌون الى حقوق المساهمٌن تبلغ  .965دٌون الى حقوق المساهمٌن منخفضة عند 

 ٌل اٌة مشروعات.وضبٌلة جدا تسمح للشركة بامكانٌة توفٌر تموٌل لها فً المستقبل لتم
 % )نسبة القروض الى اجمالً االصول(2.كما تبلغ الرافعة المالٌة  
مرة على  .60.مرة و  .56وبالنسبة للسٌولة تتمتع الشركة بمركز قوي وسٌولة عالٌة اذ تبلغ نسب السٌولة الحالٌة والسرٌعة  

 التوالً.
مرة )مقابل متوسط مضاعف الربحٌة لقطاع  6.7اما عن مؤشرات التقٌٌم فٌتداول سهم الشركة حالٌا على مضاعف ربحٌة ٌبلغ  

، 2008%. كما ان مضاعف الصعٌد اقل من متوسطه التارٌخً للعامٌن 69( اي اقل منه بـ20.53نشاءات التشٌٌد والمقاوالت اال

وهو ما ٌدعونا للقول ان السهم اقل من قٌمته، وٌؤكد هذا القول اٌضا انخفاض مضاعف القٌمة الدفترٌة %، 08.5بنسبة  2009

السهم عند مستوٌات السعر الحالٌة  ًرصة ففمرة )اي اقل من الواحد الصحٌح(. وتلخٌصا نرى  0.56للصعٌد والذي ٌبلغ 

لذي تتبنى الدولة فٌه مشروعات طموحة سواء على مستوى الشركة فً نشاط المقاوالت والبنٌة التحتٌة ا لصة فً ظل عماخ
 الطرق أو المدن الجدٌدة او المرافق.

 اخر توزٌعات للشركة 

 الً حساب االرباح المرحلة .  59.0وقت سابق قررت الجمعٌة العامة للشركة ترحٌل ارباح عام  و فً 

 اخر المستجدات 

 .5 إلى للمقاوالت العامة الصعٌد شركة ضد جنٌه ملٌون 060 بمبلغ نفٌذٌةالت الصٌغ ووضع التحكٌم حكم تنفٌذ جلسة تأجٌل تم 

 لسنة .8 رقم الدعوى بشأن ذلك أن الٌوم، مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأضافت .الدعوى مفردات لضم المقبل، أكتوبر

 .القاهرة شمال مأمورٌة عالً استبناف ق58

  

 

 التغٍز   20-ىٌىنٍ 19-ٌىنٍى التغٍز  2019 2018 اهن النسب

 %7.4 0.10 0.09 %31.0- 0.06 0.08 ربحٍت انسهى

 %9.5 1.20 1.10 %2.2- 1.15 1.17 انقًٍت اندفترٌت نهسهى

 %5.8- 5.52 5.86 %42.3 9.68 6.80 يضبعف انربحٍت

 %7.7- 0.46 0.50 %0.4 0.48 0.48 يضبعف انقًٍت اندفترٌت

 %30.8- 14.4 20.7 %10.9 21.4 19.3 يعدل دوراٌ االصىل انثببتت

 %2.1- 0.61 0.62 %11.0- 0.59 0.66 يعدل دوراٌ اجًبنً االصىل

 نقطت يئىٌت 0.2- %8.4 %8.6 نقطت يئىٌت 2.1- %5.0 %7.0 انعبئد عهى حقىق انًهكٍت

 نقطت يئىٌت 0.8- %4.9 %5.7 نقطت يئىٌت 2.1- %3.0 %5.1 انعبئد عهى اجًبنً االصىل



 

 

 GGCC - ت و اإلستثمار العقاريالجٌزة العامة للمقاوال

  الى مستوٌات غٌر مسبوقة حٌادٌن على السهم فً ظل ارتفاع سعرهالشركة ادائها مقبول ومركزها المالً جٌد، اال اننا 
 
 

 نبذة عن الشركة والسهم هٌكل الملكٌة للشركة

 .00. عام سبتمبر فً العقاري االستثمار و للمقاوالت العامة الجٌزة شركة تأسست

 مساهمة شركة)  المالٌة لإلستثمارات القابضة باٌونٌرز شركة هً االم القابضة الشركة.
 العمومٌة االسكان مقاوالت اعمال بجمٌع القٌام   فً الشركة غرض ٌتمثل( مصرٌة
 بكافة السكانل المقاوالت اعمال الخصوص وجه علً و الغٌر لحساب او الشركة لحساب
 العامة والمنشأت والمصانع والمستشفٌات والفنادق حٌةالسٌا القري ومستوٌات انواعه

، وكذلك نشاط اعمال المقاوالت الخاصة بالطرق واالنشاءات المعدنٌة والمرافق والخاصة
 وكذلك االتجار فً كافة مستلزمات المقاوالت. من صرف صحً وشبكات مٌاه وكهرباء

نها مستشفى التجمع تعمل الشركة حالٌا على عدة مشروعات مقاوالت فً مصر من بٌ
 االول، اسكان مارٌنا السٌاحً واسكان البشاٌر أكتوبر ومبنى االقامة بمدٌنة الشٌخ زاٌد.

كما تمتلك الشركة حالٌا مشروعات عقارٌة منها مشروع المعادي باراداٌس ومشروع 
 منتجع الشروق، ومشروع أكتوبر باراداٌس

اوالت منها قجنٌه وٌمثل قطاع المملٌون  ...1.، 59.0تبلغ اٌرادات الشركة فً عام 

% والباقً للنشاط العقاري واٌرادات اخرى، وتارٌخٌا ٌمثل قطاع المقاوالت .0حوالً 

 % من اجمالً االٌرادات كمتوسط للسنوات االربع الماضٌة..0حوالً 

بلغ  59.0حققت اٌرادات الشركة نموا مركبا على مدار االربع سنوات الماضٌة حتى 

بٌنما ظلت ارباح الشركة فً نفس المستوى تقرٌبا على مدار السنوات % سنوٌا، .26.

 ملٌون جنٌه. 28مبلغ  59.0نفسها حٌث بلغ بنهاٌة 

ملٌون جنٌه بانخفاض  660.حوالً  5959شهر المنتهٌة فً ٌونٌو  5.وبلغت ارباح اخر 

 .59.0% عن الفترة المماثلة من 0.

 

 

 اءاتالوقاوالت و االنش القطاع / الصناعة

 GGCC كىد السهن

  292.89 عدد االسهن

  292.89 رأس الوال

  679.51 رأس الوال السىقً

 %24.07 التداول الحز

  2.32 سعز السهن

 %153.6 التغٍز هنذ سنة

 %172.6 التغٍز هن بداٌة السنة

  2.32 اسبىع 52 -اعلى سعز 

  0.63 اسبىع 52 -اقل سعز

  17.49 لحالًهضاعف الزبحٍة ا

  1.65 هضاعف القٍوة الدفتزٌة
 

 التغٍز 20-ٌىٌنى 19-ٌىٌنى  التغٍز 2019 2018 أهن الوؤشزات الوالٍة

 %16.28- 457.13 546.00 %14.71 16116.28 973.14 االٌراداث

 %7.69- 48.90 52.97 %15.40- 84.94 100.40 يجًم انربح

 %9.43- 38.00 41.96 %23.12- 61.17 79.57 انربح قبم االستقطبعبث

 %37.15- 25.18 40.06 %14.44- 53.74 62.81 صبفً انربح

 نقطت يئىٌت 1.0 %10.70 %9.70 نقطت يئىٌت 2.7- %7.61 %10.32 هبيش يجًم انربح

 نقطت يئىٌت 0.6 %8.31 %7.68 نقطت يئىٌت 2.7- %5.48 %8.18 هبيش انربح قبم االستقطبعبث

 نقطت يئىٌت 1.8- %5.51 %7.34 نقطت يئىٌت 1.6- %4.81 %6.45 هبيش صبفً انربح

 %19.01 15263.80 16061.97 %24.85 16144.97 917.10 اجًبنً االصىل

 %5.13 411.14 391.10 %11.93 404.68 361.56 حقىق انًهكٍت

 حٌادي



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

ملٌون جنٌه، كما بلغت ارباحها فً نفس  .195.حوالً  5959شهر المنتهٌة فً ٌونٌو  5.بلغت اٌرادات الشركة فً اخر  

 .59.0% عن الفترة المماثلة المنتهٌة فً ٌونٌو 0.ملٌون جنٌه بانخفاض  660.الفترة 
% فً .6..، و 59.0% فً ٌونٌو .6..% مقارنة بـ068الى  5959انخفض العابد على حقوق المساهمٌن للشركة فً ٌونٌو  

 اض االرباح.، نتٌجة النخف59.0دٌسمبر 
مرة ، وهو معدل منخفض، كما ٌبلغ صافً الدٌون  9682بالنسبة لمؤشرات المخاطرة ٌبلغ اجمالً الدٌون الى حقوق المساهمٌن  

، اي تكاد تكون صفرا، مما ٌعنً ان الشركة تتمتع بمركز مالً متوازن خصوصا ان معدل الرافعة .969الى حقوق المساهمٌن 

 %.2.المالٌة ٌبلغ 
مرة وهً مؤشرات جٌدة  .65.مرة كما تبلغ نسبة السٌولة السرٌعة  .68.مؤشرات السٌولة فتبلغ نسبة السٌولة الحالٌة  اما عن 

 طالما انها اعلى من الواحد الصحٌح.
اضعاف من متوسط مضاعف الربحٌة  3مرة، وهو اعلى بحوالً  17.5ٌتداول سهم الشركة حالٌا على مضاعف ربحٌة ٌبلغ  

مرة، بٌنما ٌبلغ مضاعف القٌمة  20.53، اال انه مازال اقل من متوسط القطاع البالغ 2009، و 2008امٌن للشركة فً الع

سعر  هً ما ٌتداول علٌه السهم منقٌمة السهم العادلة ان مرة، وتعطٌنا مضاعفات السهم  مؤشر على  0.65الدفترٌة 

قٌمته العادلة  أعى منمن اقرانه كما ان سعره الحالً السوق الحالً، حٌث ان السهم حالٌا ٌتداول على مضاعفات اعلى 

جنٌه للسهم وعلٌه فنحن حٌادٌٌن تجاه  2.26الصادرة عن المستشار المالً المستقل فً تقٌٌم باٌونٌرز السابق والبالغة 

 اسبوع. 52السهم وال نرى فرصة لمزٌد من النمو فً سعره الحالً خاصة انه ٌتداول على اعلى سعر له خالل 

 اخر المستجدات

فازت الشركة بإسناد مشروع إسكان فاخر من هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة بمدٌنة ملوي الجدٌدة بمحافظة المنٌا، بقٌمة  

شهًرا من تارٌخ تسلم الموقع أو اعتماد  6..مدة تنفٌذ المشروع 5959فبراٌر  9.ملٌون جنٌه.و ذلك بتارٌخ  05إجمالٌة 

 الرسوم التنفٌذٌة.
فٌال بمشروع الفٌالت بالمنصورة الجدٌدة إلى  .5سندت هٌبة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، فى نوفمبر الماضى، تنفٌذ وأ 

 شركة الجٌزة العامة للمقاوالت واالستثمارالعقاري.
وقالت  .ون جنٌهملٌ .6...كما أسندت الهٌبة فى الشهر نفسه تنفٌذ أعمال كهربابٌة وبنٌة تحتٌة بمدٌنة أسوان الجدٌدة بقٌمة  

الشركة إن هذه األعمال تتضمن القٌام بما تبقَّى من مشروع استكمال شبكة الكهرباء وتلٌفونات المرحلة األولى وشبكة كهرباء 
 وتلٌفونات المرحلة الثانٌة بمدٌنة أسوان الجدٌدة.

 % 65..ها فً الجٌزة الى فً عرضها المقدم الى البورصة لالستحواذ على حصص فً شركات تابعة رفعت باٌونٌرز حصت 

 

 أهم النسب المالٌة

 التغٍز  20-ٌىنٍى  19-ٌىنٍى  التغٍز  2019 2018 اهن الؤشزات الوالٍة

 %38.9- 0.13 0.22 %28.7- 0.18 0.26 ربحٍت انسهى

 %5.1 1.40 1.34 %6.7- 1.38 1.48 انقًٍت اندفترٌت نهسهى

 %75.6 8.04 4.58 %4.2 4.64 4.45 يضبعف انربحٍت

 %2.0 0.76 0.74 %20.4- 0.62 0.77 يضبعف انقًٍت اندفترٌت

 %15.6- 33.2 39.3 %18.9 82.5 69.4 يعدل دوراٌ االصىل انثببتت

 %29.6- 0.36 0.51 %8.1- 0.97 1.06 يعدل دوراٌ اجًبنً االصىل

 نقطت يئىٌت 6.8- %9.4 %16.3 نقطت يئىٌت 4.1- %13.3 %17.4 انعبئد عهى حقىق انًهكٍت

 نقطت يئىٌت 2.9- %3.1 %6.0 نقطت يئىٌت 2.2- %4.7 %6.8 نعبئد عهى اجًبنً االصىلا

 



 

 

  (NCCW)  النصر لألعمال المدنٌةشركة 

 السهم رخٌص مقارنة باقرانه، النمو المتوقع فً مشروعات البنٌة التحتٌة واالسكان هً الداعم االساسً للشركة  
 
 

 والسهم نبذة عن الشركة ة للشركةٌهٌكل الملك

وتم قٌدها بالبورصة المصرٌة  0.2.  فً عامالنصر لألعمال المدنٌة تأسست شركة 

. تعمل الشركة فً نشاط المقاوالت فً جمهورٌة مصر العربٌة و ٌتركز .00.فً 

نشاطها فً اعمال الري، واعمال الطرق والكباري واالنفاق والموانا والمشروعات 
ك من محطات الصرف الصحً وتنقٌة مٌاه الشرب البحرٌة واعمال المرافق بما فً ذل

والشبكات واعمال الكهرباء ما تعمل فً اعمال المبانً العامة واالنشاءات 
 والمستشفٌات والفنادق وتجهٌزها، وكل هذا تحت قطاع المقاوالت.

من جهة اخرى تعمل الشركة فً نشاط االستثمار العقاري وما ٌرتبط به من بٌع 
  .وشراء وتقسٌم اراضً

ملٌون جنٌه بنمو سنوي مركب بلغ  ..5حوالً  59.0بلغت اٌرادات الشركة فً عام 

% على مدار الخمس سنوات الماضٌة، وقد بلغ هامش مجمل الربح فً 0.متوسطه 

هامش  59.0%، بٌنما سجلت الشركة فً .596المتوسط للخمس سنوات الماضٌة 

% 862.الى  5959ل من %، اال انه تراجع فً النصف االو.5.6مجمل ربح بلغ 

 بفعل التباطؤ الذي شهده القطاع واالقتصاد نتٌجة جابحة كورونا.

% 262.ملٌون جنٌه بهامش  85حوالً  59.0عن صافً الربح فقد بلغ فً عام 

%( وقد تراجع اٌضا .26.)مقابل متوسط هامش على مدار الخمس سنوات الماضٌة 

% نتٌجة تباطؤ العملٌات .ى ال 5959هامش صافً الربح فً النصف االول من 

 الخاصة بنشاط الشركة وانخفاض االٌرادات مع ثبات نسبً للمصروفات.

وقد حققت الشركة نموا مركبا فً صافً الربح على مدار الخمس سنوات الماضٌة بلغ 

 260حوالً  5959بلغ صافً الربح للستة اشهر بنهاٌة ٌونٌو حالٌا  % سنوٌا.2.

 %. 60.. ملٌون جنٌه بانخفاض سنوي

ملٌون جنٌه )مقارنة  880 وسجلت الشركة رصٌد عقود تحت التنفٌذ بنهاٌة ٌونٌو

 .(59.0ملٌون بنهاٌة دٌسمبر  2.0بـ

 

 الوقاوالت و االنشاءات القطاع / الصناعة

  NCCW كىد السهن

  10.98 عدد االسهن

  54.90 رأس الوال

  221.92 رأس الوال السىقً

 %23.16 التداول الحز

  20.21 سعز السهن

 %86.6 التغٍز هنذ سنة

 %97.4 التغٍز هن بداٌة السنة

  22.53 اسبىع 52 -اعلى سعز 

  5.11 اسبىع 52 -اقل سعز

  5.72 هضاعف الزبحٍة الحالً

  0.97 هضاعف القٍوة الدفتزٌة
 

 ٍزالتغ 20-ٌىنٍى 19-ٌىنٍى التغٍز 2019 2018 أهن الوؤشزات الوالٍة

 %13.06- 98.44 113.23 %8.81- 273.06 299.43 االٌراداث

 %8.85- 14.25 15.63 %40.13- 63.70 106.40 يجًم انربح

 99.92 52.60 -47.36% 9.66 8.22 -14.92% (EBITDAانربح قبم االستقطبعبث )

 %37.87- 5.88 9.46 %22.32- 42.37 54.55 صبفً انربح

 نقطت يئىٌت 0.7 %14.47 %13.81 نقطت يئىٌت 12.2- %23.33 %35.53 هبيش يجًم انربح

 نقطت يئىٌت 0.2- %8.35 %8.53 نقطت يئىٌت 14.1- %19.26 %33.37 هبيش انربح قبم االستقطبعبث

 نقطت يئىٌت 2.4- %5.97 %8.35 نقطت يئىٌت 2.7- %15.52 %18.22 هبيش صبفً انربح

 %1.26 586.60 579.28 %14.56 593.40 518.00 اجًبنً االصىل

 %12.59 228.29 202.76 %14.54 235.68 205.77 حقىق انًهكٍت

 اٌجابً



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

% سنوٌا، وجابت النتابج ..ملٌون جنٌه بانخفاض قدره  06حوالً  5959سجلت اٌرادات الشركة فً النصف االول من  

 جمهورٌة لفترة نتٌجة الحظر المفروض.متأثرة بتداعٌات كورونا وتوقف بعض النشاطات على مستوى ال
، كما سجلت انخفاض بهامش 59.0نقطة مبوٌة عن العام المالً  6662وسجلت الشركة انخفاضا فً هامش مجمل الربح قدره  

 ، وذلك نتٌجة انخفاض االٌرادات.59.0نقطة مبوٌة عن  .06صافً الربح قدره 
 5.% فً اخر .6.( وبلغ العابد على االصول 59.0مرة فً  .9.8مرة )مقابل  9688بلغ معدل دوران اجمالً االصول  

 .5959شهر المنتهٌة فً ٌونٌو 
%، على الرغم من تراجع االرباح وهً ..نسبة  5959شهر المنتهٌة فً ٌونٌو  5.بلغ العابد على حقوق المساهمٌن الخر  

 نسبة مرضٌة اذا ما قورنت بمعدالت العابد على االستثمارات المشابهة.
مرة ، كما تبلغ الرافعة المالٌة "اجمالً  9652صعٌد المركز المالً ٌبلغ اجمالً الدٌون البنكٌة الى حقوق المساهمٌن  على 

مطمبنة تجعل الشركة فً منطقة آمنة، كما ان مؤشرات السٌولة تدل على % وهً نسبة 066الدٌون الى اجمالً االصول" 

مرة و  .6.المتداولة اللتزاماتها الحالٌة اذ تبلغ نسبة السٌولة الحالٌة والسرٌعة وجود سٌولة عالٌة لدى الشركة بتغطٌة اصولها 

 مرة على التوالً. 62.
مرة )مقارنة بمتوسط مضاعف قطاع مقاوالت  5.68بالنسبة لمؤشرات التقٌٌم ٌتداول السهم حالٌاعلى مضاعف ربحٌة ٌبلغ  

% منه. كما ٌبلغ مضاعف القٌمة 74اي على خصم ٌبلغ مرة(  20.53وانشاءات هندسٌة بالبورصة المصرٌة البالغ 

مرة )اي السهم ٌتدال تحت قٌمته الدفترٌة( وهً مؤشرات مفادها ان السهم اقل من قٌمته الحقٌقٌة،  0.96الدفترٌة للسهم 

ات البنٌة بجانب اهتمام الدولة بمشروعونحن اٌجابٌٌن على السهم اخذا فً االعتبار معاودة االقتصاد للنشاط مرة اخرى 
 التحتٌة واالسكان.

 اهم االحداث التً ٌمكن ان تكون لها تأثٌر على سهم الشركة

ملٌون جنٌه لشركة الشمس لإلسكان و التعمٌر  .56.5.مستحقات بقٌمة  5959سجلت الشركة فً بداٌة العام المالً الجاري  

إنها ” النصر“لتزامات غٌر المتداولة ، وقالت طوٌلة األجل ، ضمن بند اال –وجاءت هذه المستحقات فى صورة أوراق دفع 
وقررت هٌبة تحكٌمٌة تسوٌة متبادلة بٌن  ُتمثل المبلغ المستحق لشركة الشمس لإلسكان والتعمٌر طبقا لتوارٌخ االستحقاق.

أكتوبر.وقضت هٌبة التحكٌم بتعوٌض شركة الشمس  .عمارة سكنٌة بمدٌنة  .5والشمس ، بشأن مشروع إنشاء « النصر»

 .62..ملٌون جنٌه ، كما قضت بتعوٌضات ومستحقات لشركة النصر لألعمال المدنٌة بمبلغ قدره  .8962إلسكان والتعمٌر ل

ملٌون جنٌه من شركة الشمس لإلسكان والتعمٌر.وقالت النصر إنها توصلت عبر عقد صلح مع الشمس لإلسكان إلى دفع 
 التعوٌض على دفعات تمتد أربع سنوات .

ملٌون جنٌه ،وذلك تزامنا مع استمرار  829الوصول بحجم اعمالها الً  5959ة خالل العام المالً الجاري تستهدف الشرك 

( 0.-مشروع مع مراعاة الظروف الحالٌة التً تمر بها البالد من انتشار فٌروس كورونا )كوفٌد .5الشركة فً العمل علً 

% ألحدها بمحافظة 69ازات تلك المشروعات مختلفة وبلغت إلى أن نسب إنج توالعمل علً االجراءات اإلحترازٌة .ولفت

 الشرقٌة .
 

 التغٍز   20-ٌىنٍى 19-ٌىنٍى التغٍز  2019 2018 الوالٍة اهن النسب

 %184.3 3.53 1.24 %48.2- 3.86 7.45 ربحٍت انسهى

 %12.6 20.79 18.47 %23.6- 21.46 28.11 انقًٍت اندفترٌت نهسهى

 %80.0- 3.21 16.07 %1.0- 2.65 2.68 يضبعف انربحٍت

 %49.5- 0.55 1.08 %32.9- 0.48 0.71 يضبعف انقًٍت اندفترٌت

 %4.4 11.6 11.1 %5.4 28.4 27.0 يعدل دوراٌ االصىل انثببتت

 %125.2 0.44 0.20 %20.4- 0.46 0.58 يعدل دوراٌ اجًبنً االصىل

 نقطت يئىٌت 10.3 %17.0 %6.7 نقطت يئىٌت 8.5- %18.0 %26.5 انعبئد عهى حقىق انًهكٍت

 نقطت يئىٌت 4.3 %6.6 %2.4 نقطت يئىٌت 3.4- %7.1 %10.5 انعبئد عهى اجًبنً االصىل



 

 

  (ENGC) اٌكون - والتعمٌر لالنشاء المعمارٌة الهندسٌة الصناعات

 شاط قويالشركة تارٌخها فً الن  - اال ان القادم نتوقع ان ٌكون افضل متأثرة بالجائحةنتائج النصف االول 
 
 

 نبذة عن الشركة والسهم ة للشركةٌهٌكل الملك

الغرض  ..0.فً عام  التعمٌر و لالنشاء المعمارٌة الهندسٌة الصناعاتتأسست شركة 

ٌام قمن الشركة صناعة و تجارة االاالت و المعدات و المركبات و المواد المعمارٌة و ال
 و التصدٌر. باألعمال التجارٌة و التوكٌالت و اعمال االستٌراد

 معرج صاج - بانلز ساندوتش - جاهزةال وحداتال - كرافاناتتقوم الشركة بصناعة ال
 والمبانى االلومنٌوم والقواطٌع والشبابٌك االبواب اعمال امدادات - دك ستٌل وحلٌات

 .الحرٌق وانذار والتكٌٌف الكهرباء اعمال وتشمل التجهٌز سابقة

نتاج الاج االلواح الصلب والقواعد المعدنٌة والثانً وتمتلك الشركة مصنعٌن االول النت
 الساندوتش بانٌل. 

تمتد مشروعات الشركة على مستوى الجمهورٌة حٌث تعمل فً مشروعات فً العٌن 
 شروعات فً دولة كٌنٌا.مالسخنة والعلمٌن والقاهرة ومحافظالت اخرى كما ان لها 

، 59.6ٌه بناءا على مبٌعات عامً ملٌار جن 62.ٌبلغ متوسط مبٌعات الشركة السنوٌة 

 %.62..ملٌون جنٌه بهامش ربح  589. وتحقق الشركة ارباحا تبلغ متوسطها 59.0

تعتبر شركة اٌكون من الشركات المتخصصة فً صناعة الواح الحدٌد والهناجر الصاج 
بكافة انواعها وهً متمٌزة فً هذا المجال وتعتبر االختٌار االول من بٌن الشركات 

ضلة لدى المقاولٌن المصرٌٌن. وٌنعكس ذلك بصورة جلٌة على اعمال الشركة اذ ان المف

ملٌار جنٌه فً عام  .6.الى  ..59ملٌون جنٌه فً عام  .89اٌراداتها نمت من 

كما حققت االرباح اٌضا نموا مركبا فً  % سنوٌا.26، اي بنسبة نمو مركبة تبلغ 59.0

 % سنوٌاً.5.نفس الفترة بلغ 

فقد  "5959فً ٌونٌو "الستة اشهر المنتهٌة مال الشركة عن اخر فترة اما عن اع

% سنوٌا، وانخفضت صافً 9. -ملٌون جنٌه ،  2.62.انخفضت مبٌعات الشركة الى 

 على اثر انخفاض االٌرادات. ملٌون جنٌه .5% سنوٌا الى 26-ارباح الشركة بنسبة 

 

 

 الوقاوالت و االنشاءات القطاع / الصناعة

 ENGC د السهنكى

  121.25 عدد االسهن

  485.00 رأس الوال

  600.19 رأس الوال السىقً

 %54.71 التداول الحز

  4.95 سعز السهن

 %7.8- التغٍز هنذ سنة

 %14.1 التغٍز هن بداٌة السنة

  5.48 اسبىع 52 -اعلى سعز 

  2.76 اسبىع 52 -اقل سعز

  8.07 هضاعف الزبحٍة الحالً

  0.57 هضاعف القٍوة الدفتزٌة

 

 % التغٍز 20-ٌىنٍى 19-ٌىنٍى % التغٍز 2019 2018 أهن الوؤشزات الوالٍة

 %30.12- 656.53 939.47 %14.66 16613.92 16407.60 االٌراداث

 %25.83- 179.33 241.78 %28.48 449.02 349.48 يجًم انربح

 %32.32- 146.83 216.96 %7.73- 376.55 408.10 انربح انتشغٍهً

 %58.23- 26.91 64.42 %69.50- 111.89 366.88 صبفً انربح

 نقطت يئىٌت 1.6 %27.31 %25.74 نقطت يئىٌت 3.0 %27.82 %24.83 هبيش يجًم انربح

 نقطت يئىٌت 0.7- %22.37 %23.09 نقطت يئىٌت 5.7- %23.33 %28.99 هبيش انربح انتشغٍهً

 نقطت يئىٌت 2.8- %4.10 %6.86 نقطت يئىٌت 19.1- %6.93 %26.06 هبيش صبفً انربح

 %3.53- 25431.88 26520.80 %2.70 26269.81 26210.13 اجًبنً االصىل

 %8.72 15043.88 960.13 %13.40 16062.40 936.84 حقىق انًهكٍت

 ابًاٌج



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

مبٌعات الشدات والسقاالت المعدنٌة ، والتً تمثل فً اوال ٌة هً قطاعات ربٌس خمسةتتمثل اغلب مبٌعات واٌرادات الشركة فً  

% من اجمالً اٌرادات الشركة لالربع سنوات الماضٌة، تلٌها  مبٌعات انتاج تام صناعً " والتً تمثل الكرافانات 29المتوسط 

% من االٌرادات وٌأتً فً المركز 262.والمبانً المسبقة التجهٌز المعدنٌة والحدٌد المعرج"  وٌمثل هذا القطاع فً المتوسط 

% من 5.% من االٌرادات، ثم ٌأتً اٌرادات اٌجار المعدات والتً تمثل .6..الثالث مبٌعات المشروعات وتمثل فً المتوسط 

 % من اجمالً االٌرادات.6.ة والتً تمثل فً المتوسط ٌ، واخٌرا مبٌعات المواسٌر الحدٌداالٌرادات

بعة هً؛ شركة اكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنٌة " شركة مقٌدة بالبورصة المصرٌة" تمتلك الشركة اربعة شركات تا 

%، وشركة دالٌمنً اٌجٌبت للحلول اللوجٌستٌة بنسبة 00608%، وشركة اكرو دالمٌنً للحلول اللوجٌستٌة بنسبة 6665.بنسبة 

 %.86006.%، وشركة صن انفٌنٌت اٌست للطاقة الشمسٌة بنسبة 00605

 65..2ملٌون جنٌه، اي ان نصٌب اٌكون منها  8662.قٌمة السوقٌة لشركة اكرومصر للشدات والسقاالت المعدٌنة تبلغ ال 

   % من قٌمة سهم اٌكون الحالٌة(69جنٌه للسهم او  8655ملٌون جنٌه )ما ٌعادل 

ملٌون جنٌه اال انها  6.2% حٌث وصلت الى .2بلغ  59.0سجلت مبٌعات الشدات والسقاالت المعدنٌة نموا قوٌا فً العام  

%، 2.، حٌث سجلت انخفاضا قدره 59.0مقارنة بنفس الفترة من  5959تراجعت بشكل ملحوظ فً النصف االول من 

وٌردجع ذلك الى تأثٌرات جابحة كورونا على اعمال البناء والتشٌٌد فً البالد والتً تعتبر توقفت بشكل شبه كامل خالل فترة 
رجوع معظم المشروعات ت الشدات والسقاالت للشركة.، اال انه ومع معاودة النشاط فً البالد والحظر مما اثر على مبٌعا

 السكنٌة والعمرانٌة الى العمل نتوقع تعافً المبٌعات فً النصف الثانً من العام ولكن بشكل جزبً.

ملٌون  .8%، او 8.راجعا بلغ ، لتسجل ت5959ول من التراجعت اٌضا مبٌعات انتاج تام صناعً بنسبة كبٌرة خالل النصف ا 

 جنٌه، وذلك نتٌجة لنفس االسباب والخاصة بتوقف االنشاءات والبناء.

%، ..ملٌون جنٌه بانخفاض سنوي ٌبلغ  868.لتلبغ  5959انخفضت ارباح الشركة فً االثنى عشر شهرا المنتهٌة فً ٌونٌو  

% فً 60.% مقارنة بـ.86الى  5959الول من نتٌجة تراجع االٌرادات وانخفض معه هامش صافً الربح فً النصف ا

 .59.0النصف المقارن 

طرة )الدٌون الى حقوق الملكٌة( الى انخفاض نسبة الدٌون الى حقوق ااما عن المركز المالً للشركة فتشٌر مؤشرات المخ 

 ان معدل صافً الدٌون الى %، وهو ما ٌجعلها فً المنطقة اآلمنة، اال56مرة أو نسبة الرافعة المالٌة الى  96.2الملكٌة الى 

 نوعا ما. مقبولمرة وهو معدل  .56" ٌبلغ Net Debt / EBITDAالربح قبل االستقطاعات "

االلتزامات المتداولة(  \وتدل مؤشرات السٌولة على تمتع الشركة بمركز مقبول اذ تبلغ نسبة السٌولة الحالٌة )االصول المتداولة  

 مرة وهً نسبة آمنة طالما تخطت الواحد الصحٌح. 6.5.عة مرة وتبلغ نسبة السٌولة السرٌ 62.

الى  5959على صعٌد مؤشرات الربحٌة والعابد تظهر االرقام انخفاض معدل العابد على حقوق الملكٌة للشركة فً ٌونٌو  

بحٌة ، وهو ٌعود بشكل ربٌسً الى انخفاض الر59.6% فً نهاٌة 065.، ومقارنة بـ59.0% فً ٌونٌو .06%، مقارنة .6.

 نتٌجة االحداث الراهنة.

مرة على السعر الحالً للسهم وارباح اخر  8.0وبالقاء الضوء على مؤشرات التقٌٌم نجد ان مضاعف الربحٌة للشركة ٌبلغ  

 20.53% من مضاعف قطاع التشٌٌد والمقاوالت والذي ٌبلغ متوسط مضاعفه 62، اي انه اقل بـ2020شهر فً ٌونٌو  02

 مرة )سعر السهم اقل من قٌمته الدفترٌة(  0.57سهم على مضاعف قٌمة دفترٌة ٌبلغ مرة، كما ٌتداول ال

 %(4.3% )مقارنة بقطاع التشٌٌد والمقاوالت الذي ٌبلغ 6وٌبلغ معدل عائد التوزٌعات على اخر توزٌع نقدي للسهم  

 

 

 



 

 

للبالد نتٌجة عودة المشروعات العمرانٌة الى هذه المؤشرات فً ضوء تحسن نتائج اعمال الشركة المتوقع مع تحسن االداء الداخلً 
سهم جاذب لالستثمار وٌجعلنا اٌجابٌٌن علٌه على الرغم من انخفاض اعمال الشركة فً لالعمل ٌمكن ان ٌسوقنا الى القول ان ا

 2020نصف االول من لا

 التغٍز الفصلً  20-ٌىنٍى 19-ٌىنٍى  2019التغٍز  2019 2018 اهن النسب

 %26.8- 0.61 0.84 %73.3- 0.92 3.46 ربحٍت انسهى

 %4.9- 8.61 9.06 %0.8- 8.76 8.84 انقًٍت اندفترٌت نهسهى

 %31.0 8.64 6.60 %135.2 4.70 2.00 يضبعف انربحٍت

 %0.8 0.62 0.61 %36.8- 0.50 0.78 يضبعف انقًٍت اندفترٌت

 %44.3- 1.5 2.6 %31.5- 1.7 2.5 يعدل دوراٌ االصىل انثببتت

 %28.5- 0.55 0.77 %11.6 0.71 0.64 اٌ اجًبنً االصىليعدل دور

 نقطت يئىٌت 2.1- %7.1 %9.3 نقطت يئىٌت 28.6- %10.5 %39.2 انعبئد عهى حقىق انًهكٍت

 نقطت يئىٌت 0.5- %3.1 %3.5 نقطت يئىٌت 11.7- %4.9 %16.6 انعبئد عهى اجًبنً االصىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولٌةإخالء المسؤ

 

 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 الخسابر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها دٌعتق
 .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 لكذ 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 ٌرغ 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
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