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 %24جنيه للسهم | + 30.1شراء، س.م.  – 2021لسنة  الثانيالربع 

 % 44بارتفاع سنوي   2021ع الثاني  مليون جنيه في الرب 42.2  أرباحصافي    بني سويف لألسمنت مصر  سجلت 

  

 
 

شهرعلى صعيد نتائج  األسمنت   القطاع / الصناعة 
 
 :2021( الثاني)الربع  الثالثة ا

  %43.9بنسبة  2021 الربع الثاني ارباحصافي نمو في الشركة تسجل 

رباح  مليون جنيه مقابل 42.22 الثانيخالل الربع  ارباحصافي  حيث سجلت الشركة 
 
ا

 . 2020مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من  29.41 بلغت

مليون جنيه،  184.68حيث بلغت اإليرادات  الثانيفي الربع  المبيعاتانخفضت  
 . %14.6انخفاض بنسبة مليون جنيه في الربع المقارن   216.27مقابل 

من نفس الفترة مليون جنيه  11.48مليون جنيه مقابل  22.09 الربحمجمل  بلغ 
 . %92.4بنسبة ارتفاع  2019المقارنة من 

ول نتائج اعمال 
 
  :2021النصف ال

سمنت في نهاية 
 
ظهرت القوائم المالية المجمعة مصر بني سويف لال

 
ول ا

 
النصف ال

رباح بنسبة  2021
 
 %10.2انخفاض صافي ال

رباحا  حققت  
 
ولمليون جنيه خالل  79.74بلغت  ا

 
رباح بلغت  ، مقابلالنصف ال

 
ا

 .2020مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي  88.78

  621.23 جنيه مقابل مليون 440.60الشركة خالل العام إلى  مبيعات انخفضت 
 على اساس سنوي.  %29.1 انخفاض . بنسبة2020جنيه في العام المقارن  مليون

تي  
 
. حيث %30المحلية بنسبة المبيعات في المبيعات بسبب انخفاض  النخفاضيا

  قارنة.الممن نفس الفترة  مليون جنيه 621.23مليون جنيه مقابل  432.55بلغت 

ول سنويا خالل  %72.1بنسبة  مجمل الربح ارتفع 
 
 39.09 ليسجل 2021النصف ال

 .2020جنيه في العام  مليون 22.71جنيه مقابل  مليون

 MBSC كود السهم 

 75.0 عدد االسهم

 750.0 رأس المال 

 1,815.8 رأس المال السوقي 

 %32.60 التداول الحر 

   

 24.21 اخر سعر 

 24.21 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 11.21 اسبوع 52 -اقل سعر

 %103.8 عائد السعر منذ سنة

 %76.5 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 0.90 شهر  12ربحية السهم أخر 

 21.38 القيمة الدفترية اخر ربع

 26.96 مضاعف الربحية 

 1.13 مضاعف القيمة الدفترية 

 %6.2 التوزيعاتعائد 

  

سعارعلى الرغم من تراجع المبيعات، نتيجة ارتفاع  إيجابية نتائج الشركة  ا 
هامش مجمل الربح  ىالبيع مع ثبات معظم التكاليف وهو ما انعكس عل

 نقطة مئوية( 6.7)تحسن 
يجابية   نتائج ا 

   اسم المحلل |  جهاد ابوهشيمة



 

 

 :2021 يونيو 30هية في ترة المنتللف عمالنتائج اال ة عنكرأهم مؤشرات الش

 )مليون جنيه( البند
  -2الربع 

2021  
  -2الربع 

2020 
 التغير السنوي

  -1الربع 
2021 

 التغير الفصلي
النصف  

ول 
 
 2021ال

ول  
 
النصف ال
2020 

 التغير السنوي

 %29.1- 621.23 440.60 %27.8- 255.92 %14.6- 216.27 184.68 المبيعات

 %72.1 22.71 39.09 %30.0 17.00 %92.4 11.48 22.09 مجمل الربح

 نقطة موئية  5.22 %3.7 %8.9 نقطة موئية  5.32 %6.6 نقطة موئية  6.65 %5.3 %12.0 هامش مجمل الربح

 %10.2- 88.78 79.74 %88.7- 374.23 %43.9 29.41 42.32 صافي الربح/الخسارة 

 نقطة موئية  3.81 %14.3 %18.1 نقطة موئية  123.31- %146.2 نقطة موئية  9.32 %13.6 %22.9 هامش صافي الربح

 الشركة اداءالتعليق على 

بشكل  إيجابيةحققت الشركة نتائج نعتبرها  
فاض حجم ، على الرغم من انخكبير

سعارالمبيعات )ككمية(، ال ان ارتفاع 
 
البيع  ا

دىبشكل ملحوظ 
 
رباحالى تحسن هوامش  ا

 
 ا

دىالشركة مما 
 
ربا الى ارتفاع  ا

 
 .حال

خفضت كميات على صعيد الكميات ان 
تقريبا  %20 بنسبةقديراتنا طبقا لتالمبيعات 

فس الربع مقارنة بن 2021في الربع الثاني 
في  %30، بينما انخفضت بحوالي 2020من 

، مقارنة بنفص النصف 2021ول لالنصف ا
 . 2021من 

الربح مجمل لى هامش بينما بتسليط الضوء ع 
نقطة مئوية في  6.7يظهر تحسنا بحوالي 

بـ بشكل سنوي، وتحسن  2021الربع الثاني 
نقطة مئوية بشكل فصلي مقارنة بالربع   5.3
ول

 
 .2021من  ال

 

جنيه، وقد  16.3سعر السهم ، عنما كان 2021بتوصية على السهم في بداية فبراير الذكر اننا قمنا الجدير 
سبة اشهر( بن 7) خالل الفترة الماضيةد ارتفع سعر السهم جنيه للسهم، وق 30.1السعر المستهدف  كان

 جنيه 30.1 عند للسهم مستهدف بسعر بالشراء توصيتنا ندعملزلنا  شهريا، %7ما يعادل متوسط  48.3%
 .السوق سعر من اعلى %24| + للسهم

ولمجمل الربع في النصف بينما يظهر هامش  
 
 نقطة مئوية.  5.2معدل تحسنا  ال

يضا 
 
 . %22.9ليصل الى  2021الثاني نقطة مئوية في الربع  9.3قفز هامش صافي الربح بمعدل  ا

سعارالجدير بالذكر ان  
 
 فس الفترة من سنويا مقارنة بن %7)بارتفاع  2021جنيه للطن في الربع الثاني  837البيع قد وصلت الى متوسط  ا

سعار( وذلك طبقا لنشرة 2021
 
 .وزارة اإلسكانمواد البناء الصادرة عن  ا

س المال السوقي للشركة %65 مليار جنيه ما يعادل 1.18واشباهها لدى الشركة  ةفي سياق اخر بلغ حجم النقدي 
 
 من را

غسطس  31)لحامل السهم حتى  .2021سبتمبر  5جنيه للسهم اعتبارًا من  1.5بواقع  لنقدياتوزيع الكوبون قررت الشركة  
 
ا هو م(، و2021ا

 .%6.2يعكس عائد توزيعات نقدية على السهم بمعدل 

16.33
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االغالق التوصية

جنيه مصري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

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

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

 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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