
 

 

  البورصة تنظمھ الشركة مع اجتماع – التجاریة الحرب توترات من النساجون استفادت كیف
 ٢٠١٩أكتوبر  ١٦  

  

  عن سھم النساجون الشرقیون أكتوبر ١٤ ثنین الماضىورشة عمل بالبورصة اإلأبرز نقاط 
 فى العالم فى إنتاج السجاد المیكانیكى  ١تعتبر الشركة رقم  
ملیار جنیھ مصرى ویساھم التعویم بشكل قوى فى تضخم حجم  ١٠٫٤الى  ٢٠١٨وصل حجم المبیعات فى  

 أرباح الشركة 
دولة حیث تمتلك الشركة حوالى  ١٠٠من مبیعات الشركة، تصدر الشركة إلى  %٦٢یمثل حجم التصدیر حوالى  

 عمیل موزعین على جمیع أنحاء العالم ٦٠٠
موزعین ما بین معارض  ٢٥٠ ىمن السوق بعدد معارض حوال %٨٥مثل للشركة فى مصر حصة رائدة ت 

 شركة النساجون وشركة ماك 
من القدرة االنتاجیة للشركة ومقارنة بمتوسط صناعة الغزل والنسیج  %٨٠لدى الشركة نسبة اشغال تمثل حوالى  

للصیانة وإعادة تشكیل عمل یعود الفرق فى نسب االشغال إلى توقف بعض األنوال  %٩٠الذى یمثل تقریبا 
 النول لیوافق الطلبیات الجدیدة بتصمیمات مختلفة

  
  قطاعات انتاج النساجون

  وھم:  رئیسیة تعمل النساجون فى ثالث قطاعات

تنتجھ شركة النسجاون الشرقیون وشركتین فى الخارج للنساجون موقعھم فى أمریكا والصین  :السجاد المنسوج .١
ة الحرة وھما النساجون الشرقیون انترناشونال والنساجون الشرقیون للمنسوجات، وشركتین فى مصر فى المنطق

ویساعد انتاج الخمس شركات فى تغطیة طلبیات العمالء حیث یتم تصنیع التصمیمات فى أمریكا إلى أن یتم باقى اإلنتاج 
مواصلة االنتاج فى اوقات  یوم تقریبا، وجود تلك المصانع بالخارج ساعد على ١٩فى مصر والذى یستغرق فى شحنھ 

  األزمات التى تتوقف فیھا الموانئ وحركة الشحن
من انتاجھا وباقى االنتاج  %٧٥ینتج من البولى بروبلین وتقوم شركة ماك بتصدیر وتنتجھ شركة ماك  :السجاد المطبوع .٢

  للسوق المحلى
نسوجة إنما یعتمد على بواقى قطاع المنسوج تنتجھ شركة تابعة وھى إیفكو وھو الیعتمد على الخیوط الم :الغیر منسوج .٣

یتم إدخالھ إلى اآلالت ویتم تعریضھ إلى حرارة مرتفعة وبمعالجة بعض الكیماویات إلى أن یتماسك ومن أشھر أمثلتھ 
  سجاد شنط السیارات

ً من البولى بروبلین من شركة تابعة فى بورسعید  العملیة االنتاجیة: - تتحكم الشركة فى العملیة اإلنتاجیة بكاملھا بدءا
من الخام وتستورد النساجون  %٩٠وتورد للشركة حوالى  %٢٤(المصریة للبولى بروبلین) تمتلك بھا النساجون حوالى 

البولى البروبلین تتراوح ما بین شھر وشھر ونصف  باقى احتیاجھا من الخام من السعودیة، السعة التخزینیة للشركة من
وبالنظر ألسعار البولى بروبلین التى شھدت تقلبات عدیدة باآلونة األخیرة والقلق حول ارتفاع سعر البترول الذى بدوره 

طلب  یمكن أن یؤثر على أسعار البولى بروبلین تعتبر الصین أكبر مستھلك للبولى بروبلین وبفعل الحرب التجاریة قل
دوالر أمریكى ویعتبر ذلك إنخفاض عن  ١٠٤٠الصین على الخام مما ساعد فى استقرار أسعاره التى وصلت اآلن إلى 

 .%١٤العام الماضى بحوالى 

  



 

 

 أداء الشركة
منخفضا فى الربع الثانى  %١٠لم تكن األفضل حیث حققت الشركة فى الربع األول نمو حوالى  ٢٠١٩سنة  المبیعات: -

فة منھا انخفاض الطلب بدایة من شھر رمضان والحالة االقتصادیة العامة وتأثیر التضخم كذلك دخول المنتج لعوامل مختل
ً حیث  ٤٠التركى حیث تخطت واردات السجاد التركى  ملیون دوالر لذلك لم یأتى نمو السوق المحلى كما كان متوقعا

لذلك قامت الشركة بطرح  %٤الفعلى للنصف األول بـ  للسوق المحلى ویقدر النمو %٩- ٨كانت تھدف الشركة لنمو بمعدل 
شھدت الشركة  ٢٠١٩منتجات جدیدة بتصمیمات حدیثة تنافس المنتج التركى فى الجودة والسعر، فى السوق المحلى فى 

  مع انخفاض حجم االنتاج وذلك لتغییر تركیبة االنتاج والتركیز على بیع أصناف غالیة . %٦نمو 
ویتم  %١٠وتمثل االجور  %٢٤من تكلفة االنتاج یستحوذ فیھا البولى بروبلین على  %٤٥اد الخام نسبة تمثل المو التكالیف: -

 .%٥كما یذكر أن تكلفة الطاقة أقل من  %١٥-١٠رفعھا كل عام بمتوسط 

 منتجات الشركة اسواق
  االسواق الخارجیة: -

  من الطلب العالمى على السجاد طلب أمریكى لذلك للشركة ذراع  %٢٥أكبر سوق للسجاد حیث یمثل  أمریكاتعتبر
من  %٦٠تجزئة فى أمریكا، رغم وجود بوادر لتباطؤ اقتصادى عالمى إال أن أمریكا ال تزال سوق جیدة للسجاد، 

تغیر فى الناتج المحلى اإلجمالى الذى الطلب فى أمریكا یعتمد على التبدیل لذلك ھى أكثر األسواق عرضة للتأثر بأى 
 قوة الشرائیة للمستھلك.الیعتمد على 

  ثانى أكبر سوق عالمى للسجاد وتقوم الشركة بتصدیر غالبیة إنتاجھا لشركة أیكیا والتى تمثل نسبة  أوروباتعتبر
یا على نسبة كبیرة والذى كانت تعتبره الشركة خطر الستحواذ أیك %٢٠من مبیعات الشركة إنخفاضا من نسبة  %١٠

ملیون یورو  ٦من مبیعاتھا مما قد یؤثر على سیاسات التسعیروتقوم الشركة فى الفترة الحالیة بتنفیذ طلبیة تقدر بـ 
 متوقع أن یظھر تأثیرھا فى العام المقبل.

  حیث حققت الشركة بالعام الماضى حوالى  أسیا وأفریقیاتعتبر ً نمو فى إفریقیا وزیادة  %٦٠من أكبر االسواق نموا
 مع التوسع فى باقى أسوق جنوب أفریقیا الستغالل ما بھا من فرص. %٥٠الحصة السوقیة بكینیا وتنزانیا ألكثر من 

لجدیدة فى العاصمة االداریة مثل مسجد یتوزع الطلب ما بین قطاع الشباب فى سن الزواج والمشاریع ا السوق المصرى -
الفتاح العلیم وفندق الماسة وجمیع السفارات والوزارات التى من المقرر إنشائھا كما یتوقع للقطاع السكنى أن ینمو بشكل 

لیتم أفضل فى العام المقبل تزامنا مع انتقال السكان للعاصمة الجدیدة لذلك أضافت الشركة آلة حدیثة لصناعة بالط السجاد 
 استخدامھ فى المبانى االداریة.

  ترة المقبلةفعوامل النمو في ال
أھمھا الحرب التجاریة وتنفیذ برنامج دعم الصادرات للشركة متأخرات دعم : من عوامل دفع الحركة فى الفترة المقبلة -

ھ مصرى ملیون جنی ٥٨٠ملیون جنیھ مصرى حتى نھایة یونیو الماضى ووصل اآلن إلى  ٥٤٦صادرات تقدر بـ 
وكان من ، ملیون جنیھ رسوم مناطق حرة ١١٣ملیون فى النصف األول كما تم رد  ٩٠متأخرات وتم تحصیل حوالى 

المتوقع طرح الحكومة للبرنامج الجدید فى یولیو الماضى وتم االعالن عن مبادرات لتسویة المتأخرات وذلك عن طریق 
من المتأخرات  %١٠ملیون المبادرة الثانیة بتسدید ١٠التابعة ماك علیھا خصم الضرائب ولكن لم تستفد منھا الشركة سوى 

 ٥على مدار  %٨٠من قیمة التوسع فى الحال و %٢٠المبادرة الثالثة للتوسعات المحلیة سیتم دفع  ٢٠٢٠حتى اخر یوینو 
ن الشركة ال تنوى الدخول فى المبادرة الرابعة للشركات الصغیرة سیتم الدفع فورا والمباردة الخامسة لالراضى ول سنوات

ً على الفور و %٤٠االقتراع االلكترونى ویتم تسدید المستحقات  المتوقع تنفیذ البرنامج الجدید  غیر نقدى ومن %٦٠نقدا
 طلع العام القادمم

  

 



 

 

 أھم المتغیرات الحالیة 
وع والغیر منسوج من أحداث استفادت شركتى ماك وإیفكو التابعتین فى قطاع السجاد المطب تأثیر الحرب التجاریة: -

الحرب التجاریة بین أمریكا والصین حیث تعتبر الصین أكبر منافس فى القطاع فى السوق األمریكى وبفرض الجمارك 
وماك أكثر  %١٤٠على البضائع الصینیة تم إتاحة فرص عدیدة للشركتین حیث بلغت زیادة تصدیر شركة إیفكو حوالى 

 %٢٥من 

كان اقل من  %١١من التكلفة وتغیر اسعار الطاقة بزیادة  %٥: كما ذكرنا تمثل فقط اقل من ةالتغیر فى أسعار الطاق -
 .وھناك مقترحات الستخدام الطاقة الشمسیة قید الدراسة %٤٨المتوقع وھو 

الة خیط وذلك الختالف التصمیمات التى  ١١نول واكثر من  ٥٠على مدار الخمس سنوات السابقة تم إضافة  :التوسعات -
 .أنوال كل عام لتوفیة طلبات العمالء ولالحالل والتجدید ٨ -٦لبھا العمالء فیتم اضافة كل عام من یط

بالجنیھ المصرى ویعود ذلك إلى ارتفاع الجنیھ أمام  %٣ فقط حققت الشركة زیادة فى التصدیر تأثیر سعر الصرف: -
، وعن مبیعات الشركة فى %١صل تقریبا إلى الدوالر ومع ارتفاع الجنیھ استمر معدل النمو فى االنخفاض إلى أن و

 . ٢٠١٧الخمس سنوات الماضیة كان للتعویم أثر جید فى عام 

ر شھر تاثیر الفائدة على على القروض لیبو %٣٫٥ دوالر یتم دفع %٢٠من القروض یورو و %٨٠ تاثیر تغیر الفائدة: -
 .ذون خزانة او ودائعنقدیة بالبنوك حوالى ملیار جنیھ فى أع فى البنوك للشركة الودائ

 .جنیھ للسھم ١٫٥للعام الحالى لن تختلف كثیرا عن العام الماضى حوالى  توزیعات الكوبونات: -

 
 

 


