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 االعمال  نتائج  إيجابية  خلفية على سابقا، للسهم  جنيه 9.45  مقابل جنيه  910.6 الى للسهم العادلة القيمة  نرفع

                                     2020 خالل جنيه المليار تتخطى للسجاد الشرقيون النساجون أرباح
 

  جنيه  مليار  2.8 إلى لتصل  %10.5 بنسبة النساجون الشرقيون شركة أرباح ارتفعت  EGX 30 rebasedمقابل النساجون سهم 
 المقارن  بالربع جنيه مليار 2.58 مقابل الجاري، العام من الرابعالربع  خالل وذلك

 2019 من

قدره  بانخفاض 2020من عام  الرابعالربع مليون جنيه خالل  211بلغ مجمل الربح  
من العام   مليون جنيه للفترة المماثلة 301.9مقارنة ب على أساس سنوي  % 30.1

 .الماضي 

مليون جنيه مقارنة  264.3 لتصل إلى  % 77النشاط التشغيلي بنسبة  أرباح ارتفعت  ولكن  
 على أساس ربعي. % 45ونسبة  2019من  الرابعللربع  149.3ب 

 عام  من  الرابعللربع جنيه  مليون  EBITDA" 277.4" االستقطاعات قبل  الربح بلغ  
للفترة المقارنة من عام  مليون جنيه  298.6 بربح مقارنة  % 7.1 بتراجع مقداره 2020
2019. 

 الرابع  للربع إيراداتها في سنوي أساس على% 10.48 بنسبة زيادة المجموعة سجلت 
  لتسجل  الصادرات إيرادات  ارتفعت. مصري جنيه مليون  2818 إلى  لتصل 2020

 بينما الربع، خالل سنوي أساس على% 16 نمو بنسبة اإليرادات، إجمالي من% 67
 كانت. سنوي أساس على% 0.3 بنسبة اسمية زيادة مسجلة المحلية المبيعات استقرت
 مصانع معظم تعمل حيث واألسواق الفئات معظم في قوية والهوامش المبيعات
 . الرابع الربع في طاقتها من بالقرب الشركة

ت كان عاما صعبا، بسبب الجائحة اال ان الشركة استطاع  2020على الرغم من ان عام  
ع مقابل متر مربمليون  119عاتها خالل العام حيث سجل مية مبيتحقق نموا في كان 

، كما سجل الربع الرابع وحدة (% 2.3)بنمو سنوي  2019مليون متر مربع في  116
 .% 16.2نموا في كمية المبيعات بنسبة 

 

 الغزل والنسيج  القطاع / الصناعة

 ORWE كود السهم

 6.80 سعر السهم

 665.1 )مليون( األسهمعدد 

 665.1 (مليون) رأس المال

 724,52. ( مليون)رأس المال السوقي 

 % 3.55 التداول الحر

 7.88 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 4.42 اسبوع 52 -اقل سعر
 

 التغير الفصلي  2020 - 3الربع  التغير السنوي  2019 - 4الربع  2020 - 4الربع  2020من عام  الرابع نتائج الربع 

 %8.9 2587.8 %10.5 2550.5 2817.9 المبيعات

 %58.9- 513.6 %30.1- 301.9 211.1 مجمل الربح

 نقطة 12.4- %19.8 نقطة 4.3- %11.8 %7.5 هامش مجمل الربح 

 %44.7 502.0 %7.1- 298.6 277.4 الربح قبل االستقطاعات 

 نقطة 9.6- % 19 نقطة 1.9- % 12 % 10 االستقطاعات هامش الربح قبل 

 %45.6 486.0 %77.0 149.3 264.3 الربح التشغيلي

 نقطة 9.4- % 19 نقطة 3.5 %6 %9 ربح التشغيلي لهامش ا

 %68.2 432.0 %69.4- 448.5 137.4 الخسارة  /صافي الربح

 نقطة 11.8- %16.7 نقطة 12.7- %17.6 %4.9 الخسارة  / هامش صافي الربح

 | محلل مالي  عبد المنعم منى 



 

 

 

 التغير السنوي  2019 2020 لعام المالي المجمعة ل  نتائج ال

 %6.4- 10,134 9,485 المبيعات

 %71.4 1,077 1,846 مجمل الربح

 نقطة 8.8 % 11 % 19 هامش مجمل الربح 

 %44.8 1,583 2,291 الربح قبل االستقطاعات 

 نقطة 8.5 % 16 % 24 هامش الربح قبل االستقطاعات 

 %84.9 928 1,715 الربح التشغيلي

 نقطة 8.9 %9 % 18 هامش الربح التشغيلي 

 %90.5 775 1,476 الربح/ الخسارة صافي 

 نقطة 7.9 %8 % 16 هامش صافي الربح/ الخسارة 

 : القيمة العادلة ارتفاعالتعليق على نتائج أعمال الشركة وأسباب 

  10134بـ  مقارنة  جنيه، مليون 9،485 إلى لتصل  سنوي، أساس على% 6.4 بنسبة بأكمله 2020 للعام  الشركة إيرادات  انخفضت  
  بالجنيه  االرتفاع االعتبار في األخذ  مع) المصري  بالجنيه % 2 بنسبة  الصادرات  عائدات  انخفضت  حيث  ،2019 عام  في  جنيه  مليون

  اإليرادات  في  زيادة الشركة  شهدت  ذلك،  ومع . 2020 عام  في سنوي  أساس  على % 13 بنسبة  المحلية المبيعات انخفضت  (؛المصري 
 في والتغيرات الديناميكية األسواق مع والتكيف نوالشرقي النساجون فعل لرد  نتيجة 2020 عام من الثاني النصف  في

 .بالوباء هاتأثرعلى الغم من  المستهلكين وعادات احتياجات
 :2020 عام في التالية اإلضافية اإليرادات النساجون سجلت
 .حكومية مبادرة أحدثلـ  وفًقا تصدير خصومات تحصيل جنيه مليون 482 ▪
  من  جزًءا هذا كان. األمريكية الحكومة من األمريكية منشأة الشركة تلقتها مصري، جنيه مليون 73 بقيمة منحة ▪

 .لديها العاملة بالقوى لالحتفاظ الشركات  لدعم األمريكية الحكومة مبادرة
 .مصري جنيه مليون 6 بقيمة الطاقة توفير معايير لتحقيق( األخضر االقتصاد لتمويل منشأة) GEFF من منحة ▪

  لتراجع ل وذلك  للفترة المقارنة على أساس سنوي % 11مقارنة بـ  2020لعام  % 19حيث بلغت  تحسنت هوامش مجمل الربح  
 خالل العام  المكون األهم في المواد الخام الروبلين أسعار البولي    الشديد في

بنسبة  خالل العام التشغيلية باحرحيث ارتفعت األصافي الربح على مستوى األرباح التشغيلية وكما حققت النساجون طفرة  
عن العام   %90نسبة بارتفاع كما سجل صافي الربح  ،%18بتسجيل هامش ربح ضعف الفترة المقارنة حيث وصل إلى   85%

  % 8مقارنة بـ  %16هامش صافي ربح حيث سجل  مليون جنيه 775مليار جنيه تقريبا مقارنة بـ  1.5السابق حيث وصل 
المواد  بانخفاض، وجاءت األرباح مدعومة باإلدارة الرشيدة للشركة لتكاليف المبيعات، والتي اضا تأثرت فقط للعام السابق

 . 2020الخام في العام المالي  
  الربع  حتى  المستلمة المضمونة الطلبات خالل  من  الزخم  اكتساب في المبيعات تتوقع الشركة أن تستمر ،2021 لعام بالنسبة 

 . 2021  عام من الثالث

في سوق السجاد ، وارتفاع الطلب هوامش األرباح تحسن في الالتوصية بالشراء للسهم نتيجة  ندعم عليه  بناء و
 الذي يضمن مبيعات للشركة حتى الربع الثالث

بارتفاع مدعومة في مستويات  2021 المالياإليرادات للعام  ترتفعأن حيث نتوقع  واالرباح لإليراداتوفيما يلي التقديرات الجديدة 
  (%16.9 )بهامش جنيه مليار 1.7 ربح يبلغمما ينتج عنه تحقيق مجمل  الطلب والناتج خاصة من ارتفاع الصادرات لألسواق األمريكية

 . جنيه مليون 907.58لـ   ربحال صافي ليصل   2021مع الوضع في االعتبار ارتفاع أسعار البولي بروبلين للربع األول من 

 2025 2024 2023 2022 2021 )مليون جنيه(  بعد التحديث

 13،161.53 12،438.39 11،779.41 11،048.01 10،257.49 االيرادات 

 2،023.66 1،898.94 1،796.65 1،661.74 1،736.94 الخسارة /مجمل الربح

 1،226.35 1،130.16 1،049.31 936.34 907.58 الخسارة /صافي الربح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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 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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