
 

 

 نتائج االعمال – مصر بني سويف لألسمنت
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 %95جنيه للسهم | + 30.1، س.م. شراء – 2020لسنة  الرابعالربع 

 19 كوفيد  فيروس  انتشار  تداعيات ب اتأثر  – 2020  من الربع الرابع  في  %487.4  صافي خسائر بنسبة  بني سويف لألسمنت مصر  سجلت 

  

 
 

شهرعلى صعيد نتائج   األسمنت   القطاع / الصناعة 
 
 :2020)الربع الرابع(    الثالثة ا

رباح  مليون جنيه مقابل 50.89خالل الربع الرابع  الخسائرصافي  الشركة تسجل 
 
 ا

رباحقابل ، وم2019مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من  13.14 بلغت
 
بلغت  ا

  .2020مليون جنيه خالل الربع الثالث  38.5
مليون جنيه،  383.50في الربع الرابع حيث بلغت اإليرادات  المبيعاتانخفضت  

 . %13.5مليون جنيه في الربع المقارن بمعدل انخفاض سنوي   443.23مقابل 
داريةاارتفعت   مليون  4.16حيث انها بلغت  %18بنسبة  لمصروفات العمومية والإ

 . 2019مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من  3.53جنيه مقابل 
من نفس الفترة مليون جنيه  14.06مليون جنيه مقابل  36.92 الخسارةمجمل  بلغ 

 . 2019المقارنة من 

 : 2020تائج اعمال العام المالي ن

ظهرت القوائم المالية المجمعة  
 
سمنتا

 
في نهاية العام المالي   مصر بني سويف لال

رباح انخفاض 2020
 
 . %4.8بنسبة  صافي ال

رباحا  حققت  
 
رباح   ، مقابل2020مليون جنيه خالل العام المالي  76.38بلغت  ا

 
ا

 . 2019مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي  80.25بلغت 
مليار جنيه  1.81 جنيه مقابلمليار  1.19الشركة خالل العام إلى  مبيعات انخفضت 

 على اساس سنوي.  %34.0 انخفاض.بنسبة 2019في العام المقارن 
دارية انخفضت  مليون  15.70حيث بلغت  %6بنسبة  المصروفات العمومية والإ

 . 2019جنيه في  مليون 16.64جنيه مقابل 
جنيه  مليون 11.50ليسجل  2020سنويا خالل  %85.1بنسبة  مجمل الربح انخفض 

 .2019جنيه في العام  مليون 77.01مقابل 

 MBSC كود السهم 

 75,000,000 عدد االسهم

 750,000,000 رأس المال 

 1,157,250,000 رأس المال السوقي 

 %32.37 التداول الحر 

  

 15.4 اخر سعر 

 16.3 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 7.7 اسبوع 52 -اقل سعر

 %20.7 عائد السعر منذ سنة

 %12.5 عائد السعر منذ أول السنة 

  

 1.02 شهر  12ربحية السهم أخر 

 22.17 القيمة الدفترية اخر ربع

 15.15 مضاعف الربحية 

 0.70 مضاعف القيمة الدفترية 

 %0.0 عائد التوزيعات

  

نتاج حيث ان القطاع ككل يواجه ازمة في ارتفاع في سلبيةنعتقد بان النتائج   الإ
مما ادي الي ارتفاع في الفائض لدي الشركات مما يجعل  الستهالك وانخفاض

عمال 
 
كبر خسارة في المبيعات تنعكس بالسلب علي نتائج ال

 
ل  الشركات تتعرض 

 

 نتائج سلبية

 جهاد ابوهشيمة  |  اسم المحلل



 

 

 :2020الرابع نتائج الربع 

 البند
 - 4الربع 

2020 

 - 4الربع 

2019 

التغير 

 السنوي

 - 3الربع 

2020 
 التغير الفصلي

  العام المالي

2020 

  العام المقارن

2019 

التغير 

 السنوي

 % 34.0- 1,809.15 1,194.34 % 102.3 189.61 % 13.5- 443.23 383.50 المبيعات )بالمليون(

 % 85.1- 77.01 11.50 % 243.6- 25.71 % 362.5- 14.06 36.92- مجمل الربح

 %3.2 % 9.6- هامش مجمل الربح
نقطة   12.80-

 مئوية
13.6 % 

نقطة   23.19-
 مئوية

1.0% 4.3% 
نقطة   3.29-

 مئوية

 % 4.8- 80.25 76.38 % 232.2- 38.49 % 487.4- 13.14 50.89- صافي الربح/الخسارة

 %3.0 % 13.3- هامش صافي الربح
نقطة   16.23-

 مئوية
20.3 % 

نقطة   33.57-
 مئوية

6.4% 4.4% 
نقطة   1.96

 مئوية

 التعليق على نتائج الشركة

ثرمما له البناء في عواصم المحافظات  صنظرا الستمرار القيود على تراخي 
 
 . بع الرابعالرات دايراوهو ما ظهر في  على استهالك االسمنت اال

يضا 
 
ك ثر من والثالث الثاني الربع يعتبر ا

 
سباب ا

 
 اتجهت الي كورونا جائحة انتشار ظل في الدولة ان حيث ةالشرك خسائر من رفعت التي اال

 الفترة.  تلك في الشركات خسائر حدة زيادة الي ادي مما البناء توقفو البالد في العامة اإلغالقات
رباحتراجع حد من  

 
، حيث تمتلك الشركة نقدية 2020مليون جنيه خالل العام  99.8ارات بلغت من االستثم إليراداتالشركة تحقيقها  ا

 مليار جنيه 1.16 تبلغ ودائع ووثائق استثمارفي صورة 
س المال السوق %100مليار جنيه يمثل تقريبا  1.16رصيد النقدية واشباهها البالغ  

 
قيمة السهم يتداول على ي للشركة، بما يعني ان من را

وعلى الرغم من ارتفاع  .(يبلغ صفر" EV/EBITDA "قطاعات ربح ق. االستسسة الى مؤذلك مضاعف  )يعكسالنقد الموجود بالشركة 
خول ا الفائض في تحسين مستويات ربحية الشركة او الدادة من هذفاالست إمكانيةالنقدية بشكل كبير لدى الشركة مما يثير تساؤل حول 

 .نةهرة الراتيمكنها من تجاوز الفقوي حاليا مالي في موقف ، اال اننا نرى ان الشركة فترة الحاليةفي استثمارات مجدية في ال
لي ، نظرا لكون السعر الحااعلى من سعر السوق %95جنيه للسهم | + 30.1نا بالشراء بسعر مستهدف للسهم عند دعم توصيتن 

 .رئيسيادنى قيمة للنشاط اليتداول السهم حاليا على ، بينما يمة النقدية للشركةللسهم في السوق يعكس ق

 مستجدات الشركة:خر ا

سيك" للهندسة السويسرية العربية شركة مع تعاقدها الشركة فسخت 
 
سمنت انتاج خطي تشغيل على" ا

 
حيث  سويف بني في بمصنعها اال

سيك" بإخالل التعاقد تفسخ
 
 لتسليم مهلة مع باالنتهاء الماضي يناير 19 إنذارها يوم إلى مشيرة االنتاج،  بكمية التزاماتها في الجسيم" ا

نه وفقا   سليمة تشغيلة بحالة المصنع
 
نها العقد كما إنهاء تخص جزائية شروط يوجد ال للعقد. ا

 
سيك" ضد قضائية دعوى رفع بصدد ا

 
" ا

شارت في المقررة والغرامات بالتعويضات للمطالبة
 
نها إلى الشركة العقد. وا

 
ثر حاليا ولن المصنع وتشغيل إدارة تولت ا

 
  حالة  في االنتاج يتا

 . المستقبل في له تشغيلها
سيك" السويسرية العربية الشركة إن المالية، لالستشارات القلعة شركة قالت 

 
  سويف  بني مصر شركة ضد قضائية دعوى رفعت تابعة،-" ا

سمنت
 
ن.2021 لسنة 1469 برقم وقيدت  الدولي، التجاري  للتحكيم اإلقليمي  القاهرة مركز في لال

 
  مصر  إنهاء بسبب القضائية الدعوى ا

سمنت سويف بني
 
سيك". وتمتلك" مع تعاقدها لال

 
سيك شركة في القلعة ا

 
س من بالمائة 69.3 نسبة ا

 
مباشر.   وغير مباشر بشكل المال را

سمنت قررت سويف بني مصر وكانت
 
سيك "على" للهندسة السويسرية العربية الشركة مع تعاقدها فسخ لال

 
سمنت انتاج خطي تشغيل ا

 
 اال

سيك" بإخالل التعاقد فسخ سويف. وبررت بني في بمصنعها
 
 يناير  19 يوم  إنذارها إلى مشيرة االنتاج، بكمية التزاماتها في الجسيم" ا

 .للعقد وفقا   سليمة تشغيلة بحالة المصنع لتسليم مهلة مع باالنتهاء الماضي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالء المسؤوليةإ

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا ستندي
  مصادر بريميير منشركة  أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا حتويي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 سؤولي االتصالم

 

 دارة البحوثا

  research@premiere-securities.comبريد الكتروني:  37627581 (202+)تليفون:   البحوث سمق


