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 2020لسنة  الرابع الربع 

 %43+جنيه /سهم |   14.4، شراء، س.م. 2020 من لربع الرابعل %22 ترتفع بنسبة قنا –مصر لألسمنت  خسائر

  

 
 

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

مليون   13.29 خسارة مليون جنيه مقابل 16.18بلغ  خسائرصافي سجلت الشركة  
 . سنويا %21.8 بزيادة في الخسائر بلغت  2019جنيه خالل الفترة المقارنة من 

مليون جنيه،  675.09في الربع الرابع حيث بلغت اإليرادات  المبيعاتانخفضت  
 . % 8.3مليون جنيه في الربع المقارن بمعدل انخفاض سنوي  736.10مقابل 

داريةانخفضت     228.685حيث انها بلغت  %12بنسبة  المصروفات العمومية والإ
   . 2019مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من   259.109مليون جنيه مقابل 

مليون جنيه مقابل   58.32حيث بلغ  %43.6بنسبة بشكل كبير  مجمل الربحانخفض  
 ، وهو ما يعكس ارتفاع في تكاليف المبيعات عن الربع المقارن. مليون جنيه 103.42

 : 2020نتائج اعمال العام المالي 

ظهرت القوائم المالية المجمعة  
 
سمنت ا

 
  2020نهاية العام المالي  قنا في-مصر لال

رباح ارتفاع
 
ثرا بغياب  %39.9بنسبة  قبل حقوق االقلية صافي ال

 
، وذلك تا

مليون جنيه مقابل  5تقريبا، اذ سجلت فقط  2020الضرائب المؤجلة في عام 
  .2019مليون في عام  35

رباحا  حققت  
 
 ، مقابل 2020مليون جنيه خالل العام المالي  23.01بلغت  ا

رباح بلغت 
 
 . 2019جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي  مليون 16.45ا
مليار  3.00 جنيه، مقابلمليار  2.52الشركة خالل العام إلى  مبيعات انخفضت 

 على اساس سنوي. %16.0نخفاض .بنسبة ا2019جنيه في العام المقارن 
دارية انخفضت    131.291حيث بلغت  %10بنسبة  المصروفات العمومية والإ

 . 2019جنيه في  مليون 145.397مليون جنيه مقابل 
مليار   324.40ليسجل  2020سنويا خالل  %29بنسبة  مجمل الربح انخفض 

 .2019مليار جنيه في العام   456.97جنيه مقابل 

 MCQE كود السهم 

 72,000,000 عدد االسهم

 720,000,000 رأس المال 

 658,800,000 رأس المال السوقي 

 %46.20 التداول الحر 

  

 9.15 اخر سعر 

 11.24 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 3.87 اسبوع 52 -اقل سعر

 0.39 عائد السعر منذ سنة

 0.01- عائد السعر منذ أول السنة 

  

 0.47 شهر  12ربحية السهم أخر 

 24.71 القيمة الدفترية اخر ربع

 19.46 مضاعف الربحية 

 0.37 مضاعف القيمة الدفترية 

 %2.73 عائد التوزيعات

  

مقارنة بالربع الثالث في الربع الرابع بشكل كبير  لم تظهر نتائج الشركة تعافيا
ال ان الشركة  ربع سنويا  ، وعلى الرغم من تراجع الخسائر المسجلة2020

يرادات و   الرباح بشكل سنوي.هوامش مازالت تحقق تراجعا في الإ
 محايدةنتائج 

 | محلل مالي جهاد ابوهشيمة 



 

 

  :2020 الرابع نتائج الربع

 البند
 - 4الربع 

2020 

 - 4الربع

2019 

التغير 

 السنوي

 - 3الربع 

2020 
 العام المقارن  العام المالي التغير الفصلي

التغير 

 السنوي

 % 16.0- 3,000.06 2,518.79 % 35.5 498.09 % 8.3- 736.10 675.09 المبيعات )بالمليون(

 % 29.0- 456.97 324.40 % 27.1 45.89 % 43.6- 103.42 58.32 مجمل الربح

 % 14.1 %8.6 هامش مجمل الربح
نقطة   5.41-

 مئوية
9.2% 

نقطة   0.57-
 مئوية

12.9 % 15.2 % 
نقطة   2.35-

 مئوية

 % 39.9 16.45 23.01 % 32.7- 24.06- % 21.8 13.29- 16.18- الربح/الخسارةصافي 

 % 1.8- % 2.4- هامش صافي الربح
نقطة   0.59-

 مئوية
-4.8 % 

نقطة   2.43
 مئوية

0.9% 0.5% 
نقطة   0.37

 مئوية

رباح
 
لى تراجع ال دت اإ

 
 : العوامل التى ا

مما يؤدي الي خسائر كبيرة للشركات بشكل يعاني القطاع من ازمة حادة في اإلستهالك حيث ان الشركات تنتج ضعف احتياج  السوق  
 عام . 

ك ثر يعتبر الربع الثاني والثالث من  
 
سباب التي رفعت من خسائر الشركات حيث ان الدولة في ظل انتشار جائحة كورونا  ا

 
 اتجهت الياال

شهر 6وقف البناء  وايضامة في البالد اإلغالقات العا
 
يعكس سلبية النتائج   الفترة. وذلكما ادي الي زيادة حدة خسائر الشركات في تلك  ا

   .2020في العام المالي 
شهر  

 
مازالت الشركة عرضة لإلجراءات االستثنائية التي تتخذها الدولة وخاصة قرارات وقف التراخيص للبناء التي تم تمديدها لستة ا

خرى في مطلع الشهر الحالي، والتي نتوقع ان تؤثر على 
 
ول والثاني من ا

 
 . 2021اعمال الشركة في الربع اال

سهم د المستويات السعرية الحالية ويعتبر اقل ال اننا مازلنا نرى السهم اقل من قيمته عن 
 
وضاع الحالية، كما ان  ا

 
ثرا بال

 
السمنت تا

 اعلى من سعر السوق %43جنيه للسهم، + 14.4قيمة السهم طبقا لمضاعف قيمة المؤسسة الى الربح قبل الستقطاعات تبلغ 

 :2021الموازنة العامة لعام 

ظهرت والتي ،2021 الجاري  للعام التقديرية الموازنة ،الشركة إدارة مجلس اعتمد 
 
رباح تراجع ا

 
 71.4 بنسبة العام خالل المستهدفة اال

ساس على بالمائة،
 
 الجاري،مقابل العام خالل جنيه مليون 13.92 بنحو الضرائب بعد ربح صافي تحقيق الشركة تستهدف.سنوي ا

 جنيه مليار 1.15 مقابل الجاري، العام خالل جنيه مليار 1.03 بنحو مبيعات تستهدف كما.الماضي العام خالل جنيه مليون 48.79
عباء إجمالي التقديرية الموازنة وقدرت.2020 خالل

 
 جنيه مليون 62.02 مقابل جنيه، مليون 46.68 بنحو 2021 لعام التمويلية اال

 .2020 خالل

 :توزيعات الشركة اخر 

رباح العام الماضيإجراء  الشركةاقترح مجلس إدارة  
 
ن المقترح يتضمن توزيع  .توزيعات نقدية للمساهمين عن ا

 
مليون جنيه على  18ا

 .قرشًا لكل سهم 25المساهمين بواقع كوبون نقدي 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

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

  عن  الناتجة األضرار  أو ائر الخس 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 يحتوي
 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
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