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 االعمال  نتائج  إيجابية  خلفية على سابقا،  للسهم جنيه 10.69  مقابل جنيه  .3012 الى للسهم العادلة القيمة  نرفع

                                     المبيعات نمو بدعم األول بالربع %27 ترتفع الشرقيون النساجون أرباح
 

  مليون  299 إلى  لتصل %72.3 بنسبة النساجون الشرقيون شركة أرباح ارتفعت  EGX 30 rebasedمقابل النساجون سهم 
  بالربع  جنيه مليار 173.9 مقابل الجاري،  العام من األول الربع  خالل وذلك جنيه

 2020 من المقارن

قدره  بارتفاع 2021من عام  األولالربع مليون جنيه خالل  480.9بلغ مجمل الربح  
من العام   مليون جنيه للفترة المماثلة 281.9مقارنة ب على أساس سنوي  % 70.6

 .الماضي 

مليون جنيه  363.1 لتصل إلى  % 103.2النشاط التشغيلي بنسبة  أرباح ارتفعت  ولكن  
  2020من  األولللربع  178.7مقارنة ب 

 عام من  األولللربع جنيه  مليون  EBITDA" 497" االستقطاعات قبل  الربح بلغ  
للفترة المقارنة من عام مليون جنيه  341 بربح مقارنة  % 58 مقداره بارتفاع 2021
2020. 

  األول  للربع  إيراداتها في  سنوي أساس على% 22 بنسبة زيادة المجموعة  سجلت 
الصادرات   استقرت نسبة إيرادات. مصري جنيه مليار 2.7 إلى لتصل 2020

   ،األولالربع  خالل اإليرادات إجمالي  من% 67  لتسجللشركة ل

  في  2021 لعام المتوقعة الرأسمالية النفقات مع توسع لخطة الخضوع اإلدارة قررت 
  وصل  وقد جديدة أنوال تسعة هناك المنسوج، للقطاع بالنسبة. دوالر مليون 26 حدود
 أيًضا سيتم. الطلب في  الشديدة الزيادة لتلبية غوبلينز ماكينات وأربع بالفعل، اثنان

. رأسياً  المتكامل الشركة نظام إلى واإلنتاج الكفاءة سترفع والتي حديثة بثق آلة  إضافة
  المنسوجة  غير وللقطع إضافية،  طباعة  آلة  بتركيب ماك قامت المعقد، الجانب على 
  تتوقع  والذي النساجون تشهده الذي الهائل الطلب  يلبي سوف وهذا . جديدة رقمية آلة 

 .يستمر أن اإلدارة

 

 والنسيج الغزل   القطاع / الصناعة

 ORWE كود السهم

 7.50 سعر السهم

 665 األسهم )مليون(عدد 

 665 (مليون) رأس المال

 4,988.3 ( )مليونرأس المال السوقي 

 % 54 التداول الحر

 7.88 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 4.65 اسبوع 52 -اقل سعر
 

 التغير الفصلي  2020 - 4الربع  التغير السنوي  2020 - 1الربع  2021 - 1الربع  2020نتائج الربع الرابع من عام 

 %1.9- 2،817.9 %21.8 2،268.2 2،763.4 المبيعات

 %0.2- 481.9 %70.6 281.9 480.9 مجمل الربح

 نقطة 0.3 %17.1 نقطة 5.0 %12.4 %17.4 هامش مجمل الربح 

 %25.7- 668.8 %58.4 313.8 497.1 الربح قبل االستقطاعات 

 نقطة 5.7- %23.7 نقطة 4.2 %13.8 %18.0 الربح قبل االستقطاعات هامش 

 %32.1- 535.1 %103.2 178.7 363.1 الربح التشغيلي

 نقطة 5.8- %19.0 نقطة 5.3 %7.9 %13.1 ربح التشغيلي لهامش ا

 %26.6- 408.3 %72.3 173.9 299.7 الخسارة  /صافي الربح

 نقطة 3.6- %14.5 نقطة 3.2 %7.7 %10.8 الخسارة  / هامش صافي الربح

 | محلل مالي  عبد المنعم منى 



 

 

 : القيمة العادلة ارتفاعالتعليق على نتائج أعمال الشركة وأسباب 

  907 إلى لتصل 2021 عام من األول الربع في سنوي أساس على% 6 بنسبة زيادة للشركة المحلية المبيعات صافي سجل 
  أساس  على% 4 بنسبة المباعة األحجام وزادت. 2020 عام من األول الربع في جنيه مليون 854 بـ مقارنة جنيه، ماليين
  إجمالي  من% 54) العرض صاالت مبيعات نمو مع الربع خالل االستهالكي الطلب انتعش .األول الربع خالل سنوي

%  12 بنسبة الجملة إيرادات نمت حين  في ،2021 عام من األول  الربع في سنوي أساس على% 3 بنسبة( المحلية المبيعات
  قطاع  أحجام انخفضت. سنوي أساس  على% 4 بنسبة األول  الربع خالل المبيعات أحجام زادت .سنوي أساس على

 . المتزايد الطلب  لتلبية الصادرات على  الشرقيون النساجون ركز حيث سنوي أساس على% 4 بنسبة المنسوجات

  أساس  على % 31 قدرها بزيادة ،2021 عام من األول الربع في مصري جنيه مليون 1،856 الصادرات إيرادات بلغت 
 تعكس ولم  األول الربع في  التحسن في األعمال استمرت. سنوي أساس  على الحجم  حيث من% 33و القيمة حيث من سنوي

 مع  السوق في الطلب ازداد. منازلهم في االستثمار المستهلكون يواصل  العالم أنحاء جميع في. للصناعة  العادية الموسمية
 التعاون  مجلس دول منطقة في قوًيا نمًوا النساجون سجلتكما  .الثاني الربع حتى قوًيا الطلبات تراكم يزال وال الفترة، تقدم

 من تمكنت حيث السعودية، العربية المملكة في المبيعات إلى أساًسا ذلك ويرجع سنوي، أساس على% 220 بزيادة الخليجي
 .المستقبل في االتجاه هذا يستمر أن اإلدارة تتوقع كما السوق في حصتها زيادة

بالربع المقارن في عام   %12.4مقارنة بـ  %17.4حققت الشركة أعلى هامش مجمل ربح تاريخي لها حيث وصل إلى  
بالربع المقارن   %88مقارنة بـ  %83وجاء ذلك نتيجة النخفاض نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات لتصل  2020

 . 2021أثرت في تكاليف الربع األول من   2020ت أسعار المواد الخام في الربع الرابع من حيث انخفض

 على ستؤثر التي العالمية العرض قيود بسبب 2021 عام من األول الربع في متوقًعا ارتفاًعا بروبلين البولي أسعار شهدت 
  الربع  في  للطن أمريكًيا دوالًرا 1،382 إلى المتوسط في  بروبلين البولي  أسعار وصلت. 2021 عام من الثاني الربع نتائج
  البولي أسعار بدأت لذلك، وفًقا. 2020 الرابع الربع في للطن  أمريكًيا دوالًرا 1،038 بـ مقارنةً  ،2021 عام من األول

  هذا  يستمر أن  النساجون إدارة تتوقع. العالمي الطلب وانخفاض الخام توافر بسبب االنخفاض في مايو في  العالمية بلينوبر
 . العام نهاية حتى االتجاه

بلغ  صافي دخل من الفوائداالستخدام الفعال ألرصدتها النقدية بالبنوك ومستويات الدين لديها حيث سجلت  من تمكنت الشركة 
الجنيه المصري  كما قامت بزيادة االقتراض ب 2020مليون الجنيه في الربع األول من  12 ـمليون جنيه مقارن ب 14

بفائدة أقل من معدالت فائدة الكوريدور لتبلغ نسبة الدين  القتراض با التي تسمح للشركات لالستفادة من مبادرة البنك المركزي
 . يورو %14دوالر أمريكي و %45األجنبي 

 

كما تنتظر تخطط الشركة إلى زيادة أسعارها بالفترة المقبلة وذلك الرتفاع أسعار البولي بروبلين أهم مكون في العملية اإلنتاجية 
من الدولة قرار بفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية وهو ما سوف يدعم موقفها في زيادة األسعار باإلضافة إلى عودة 

 من قيمة اإليرادات % 67 نسبةاالنتعاش لألسواق الخارجية في أمريكا والصين حيث تمثل الصادرات 

،  هوامش األرباح سن فيتحالنتيجة  ،نيهج12.03بسعر مستهدف  التوصية بالشراء للسهم ندعم عليه وبناء
 نهاية العامفي سوق السجاد الذي يضمن مبيعات للشركة حتى  وارتفاع الطلب 

 مليار جنيه 12.11لتصل إلى  2021 المالياإليرادات للعام  ترتفعأن حيث نتوقع  واالرباح لإليراداتوفيما يلي التقديرات الجديدة 
مما ينتج رفع أسعار المنتجات زيادة أحجام المبيعات سواء المحلية او الصادرات باإلضافة إلى مدعومة بارتفاع الطلب والناتج خاصة 

ارتفاع أسعار البولي بروبلين للربع استمرار مع الوضع في االعتبار  ( %16.2 )بهامش جنيه مليار 1.96 ربح يبلغعنه تحقيق مجمل 
 .جنيه  مليون 991.65لـ  ربحال صافيليصل  ى شهر مايو النخفاض حدة الطلب وحت 2021من األول 

 2025 2024 2023 2022 2021 )مليون جنيه(  بعد التحديث

 13،744.19 13،096.74 12،482.50 11،788.74 11،424.97 االيرادات 

 1،968.42 1،916.11 1،863.92 1،775.80 1،545.34 الخسارة /مجمل الربح

 1،417.20 1،362.25 1،303.22 1،224.59 958.14 الخسارة /الربحصافي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 بريميير تغييرلـشركة  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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