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و كذلك  مليار جنيه 2مليار جنيه إلى  1أن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس المال المرخص به من شركة أسمنت سيناء تعلن 

 10قيمة اسمية مليون سهم ب 68.058حوالي مليون جنيه موزع حاليا على  680.5زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 

  سهم. الجنيه/ 10بقيمة اسمية مليون سهم  136.116وزع على حوالي مليار جنيه ليكون م 1.361جنيه/للسهم إلى 

 68.058مليون جنيه من خالل زيادة عدد األسهم بحوالي  680.584لزيادة رأس المال المدفوع بحوالي الشركة بذلك تخطط 

فإن اإلحتياطي العام و األرباح المحتجزة قد تكفي الشركة  2017للمركز المالي للشركة في نهاية النصف األول  وفقا   .مليون سهم

نتوقع أن تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة  كنا . لذلكاللجوء إلى االحتياطي القانوني  مليون سهم مجاني و بدون 25.52لتوزيع 

لمقررة أو اللجوء إلى المزج بين البديلين بأن تقوم بتوزيع أسهم مجانية ثم تقوم بإصدار أسهم من أجل تنفيذ زيادة رأس المال ا

عنه تأثير سلبي على القيمة العادلة للسهم في األجل القصير ينتج جديدة. على كل حال إصدار أسهم جديدة لتمويل زيادة رأس المال 

التي قد يكون زيادة رأس المال ول اإليجابية ثاراآلتظهر  سوفالطويل رباح. بالطبع في األجل ألنه يخفض نصيب السهم من األ

عمليات تجديد للمعدات أو سداد قروض و تسهيالت بنكية قائمة للتخلص من عبء ية أو تنفيذ الغرض منها تمويل مشروعات توسع

 التمويل البنكي مرتفع التكلفة. 

و رأس  ،للنظر في زيادة رأس المال المرخص 2017نوفمبر  18ادية في بالفعل عن عزمها عقد جمعية عامة غير عالشركة أعلنت 

بالطبع سيتم تداول الحق في االكتتاب بشكل منفصل كتتاب من خالل قدامى المساهمين ومال المدفوع من خالل طرح أسهم جديدة لالال

من النظام األساسي  7 و 6تعديل المواد ل دارةستنظر الجمعية في تفويض مجلس اإلالمعمول بها في البورصة حاليا. ووفقا لألنظمة 

 للشركة. 

مليون جنيه، بجانب  564توظيفها فى سداد مستحقات ديون واعباء قروض بقيمة أن زيادة رأسمال المدفوع سيتم الشركة  أعلنت
مليون جنيه  100الستثمار  تسعى شركة أسمنت سيناءو .مليون جنيه 17تطوير المصنع، باالضافة لتدبير سيولة نقدية بقيمة 

 .لتطوير خطى االنتاج الرئيسين فى المصنع بجانب تجديدات اآلالت والمعدات

 

  2017نتائج أعمال أسمنت سيناء المجمعة في النصف األول 

بالمقارنة  2017مليون جنيه في النصف األول  153.22خسائر مجمعة بعد خصم حقوق األقلية تبلغ شركة أسمنت سيناء  حققت

 . 2016 مليون جنيه في النصف األول 15.37افي ربح بعد خصم حقوق األقلية يبلغ بص

 

و التي على الرغم من نمو  2017% في النصف األول 40بسبب إرتفاع تكاليف البضاعة المباعة بنسبة التحول إلى الخسارة جاء 

حققت خسائر على مستوى مجمل إيرادات النشاط إال أن الشركة  2017% في النصف األول 3.7إيرادات المبيعات المجمعة بنسبة 

مليون جنيه في النصف األول  150.44مقابل مجمل أرباح بقيمة  2017مليون جنيه في النصف األول  19.19الرئيسي بقيمة 

روفات % و ارتفاع مص5.4. التحول إلى الخسارة جاء أيضا بسبب إرتفاع المصروفات البيعية و اإلدارية و العمومية بنسبة 2016

الشركة أعلنت عن تسجيل مصروفات بيعية و عمومية و %. 40% و ارتفاع المخصصات بنسبة 194 افي بنسبةالفوائد بالص

. بينما ارتفعت 2016مليون جنيه في النصف األول  95.71مقابل  2017مليون جنيه في النصف األول  100.91إدارية بقيمة 

. و 2016مليون جنيه في النصف األول  10مقابل  2017جنيه في النصف األول  مليون 29.42مصروفات الفوائد بالصافي إلى 

 . 2016مليون جنيه في النصف األول  8.80مقابل  2017مليون جنيه في النصف األول  12.32ارتفعت المخصصات المجنبة إلى 

قابل إيرادات مبيعات مجمعة قيمتها م 2017مليون جنيه في النصف األول  653.60إيرادات مبيعات مجمعة بقيمة الشركة حققت 

 . 2016مليون جنيه في النصف األول  630.27
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 أهم شركات إنتاج األسمنت في السوق المحلي 

 الحصة السوقية من اإلنتاج المحلي السنوي الطاقة اإلنتاجية السنوية بالمليون طن الشركة
   

مجموعة السويس لألسمنت )وتشمل خمسة 
و القطامية و طرة و مصانع في السويس 

 حلوان و المنيا(
12 18.18% 

أسيك لألسمنت )عبر ثالث شركات أسيك 
المنيا و مصر بني سويف قنا و مصر 

 األسمنت المنيا(
6.5 9.8% 

 %5.30 3.5 العريش لألسمنت )المؤسسة العسكرية(

 %4.5 3 القومية لألسمنت )قطاع عام(

 %2.8 1.9 النهضة لألسمنت )قطاع عام(

 %5.3 3.5 أسمنت العامرية

 %2.4 1.6 اإلسكندرية لألسمنت بورتالند

 %7.5 5 العربية لألسمنت

 %15 10 ألفارج لألسمنت مصر

الطاقات اإلنتاجية اإلجمالية شاملة شركات 
 من خارج الجدول

66 70.8% 

 المصدر : جريدة المال 
  

مليون طن أسمنت ، الطاقات اإلنتاجية  57ليصل إلى  2016% سنويا في 7بنسبة الطلب المحلي على األسمنت في مصر ارتفع 
 . 2016مليون طن أسمنت سنويا في  13المتاحة و الغير مستغلة في المصانع المحلية بلغت 

 
 
 

 الطاقات اإلنتاجية الجديدة المتوقعة خالل السنوات القليلة القادمة

منحت هيئة التنمية الصناعية مؤخرا ثالث رخص جديدة لثالث شركات و هي شركة السويدي لألسمنت و شركة جنوب الوادي 
مليون طن أسمنت و من المفترض أن تلك الشركات بدأت  2لألسمنت و مجموعة المصريين و كل رخصة بطاقة إنتاجية سنوية 

اشترطت الحكومة في تلك التراخيص الجديدة أن تقوم الشركات بإنتاج الكهرباء و و قد األعمال اإلنشائية لتلك المصانع الجديدة. 
الطاقة الالزمة لعمليات اإلنتاج عالوة على تقديم إقرار بأن إنتاج األسمنت البورتالند الرمادي يتم من خالل خامات محجرية و ليس 

 ة المنشودة. عن طريق طحن الكلنكر مع الجبس كعملية وسيطة لتحقيق القيمة المضاف
 

منذ فترة تنفيذ خطة توسعية لزيادة الطاقة اإلنتاجية السنوية للشركة شركة العريش لألسمنت التابعة للقوات المسلحة المصرية بدأت 
 . 2017مليون طن أسمنت سنويا بحلول نهاية  6.4مليون طن أسمنت سنويا إلى  3.5-3.2من 

ينية فإن القوات المسلحة المصرية قد تعاقدت مؤخرا مع الشركة من أجل قيام وفقا للتصريحات الصادرة من شركة سينوما الص
مليون طن أسمنت سنويا بحلول نهاية  12الشركة الصينية بتنفيذ ستة خطوط إنتاج جديدة لصالح القوات المسلحة المصرية إلنتاج 

2019 . 
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  العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على األسمنت في السوق المحلي في الفترة األخيرة 

تنفيذ الحكومة لعدد كبير من مشروعات البنية األساسية و مشروعات الطاقة و تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في مجال 
 لإلسكان مثل اإلسكانران في مصر و المشروعات القومية في العمالتعمير و تأسيس المدن الجديدة لزيادة حجم األراضي المستغلة 

مشروعات بيت الوطن  االجتماعي و دار مصر و سكن مصر ثم مشروعات بيع األراضي بغرض اإلسكان للمصريين في الخارج مثل
ألف وحدة سكنية  600وز فضال عن المشروعات العقارية للقطاع الخاص و زيادة الطلب السنوي على الوحدات السكنية و الذي تجا

جديدة سنويا و زيادة معدالت الزواج و كذلك االهتمام باالستثمار العقاري كأداة للتحوط ضد التضخم المرتفع ثم قيام المقاولين و 
 . التحوط و رواج االستثمار السلعي سمنت و مواد البناء بصفة عامة في إطارالتجار و الموزعين بزيادة مخزوناتهم من األ

 
 
 لتعويم و دوره في إعادة إنطالق صادرات األسمنت المصرية ا

صرح مدحت إسطافانوس رئيس شعبة منتجي األسمنت بإتحاد الصناعات المصرية إن التعويم و تراجع االستهالك من األسمنت في 
مليون طن أسمنت  1ساعد شركات األسمنت العاملة في السوق المحلي على تصدير  2017السوق المحلية خالل الربع األول من 

إال بالقدر اليسير بسبب استهالك السوق  2009تصدير األسمنت يعتبر شبه متوقف منذ ألول مرة منذ ثماني سنوات . و أضاف أن 
ق سياسة تعويم % من اإلنتاج المحلي من األسمنت و بسبب ارتفاع أسعار األسمنت المحلية )في فترة ما قبل تطبي95لحوالي المحلي 

ف القدرات التنافسية لألسمنت المصري في مواجهة أسعار ( مما كان له األثر في ضع2016نوفمبر  3 سعر الصرف أي فترة ما قبل
األسمنت في السوق العالمي . اآلن و بعد التعويم فإن أسعار األسمنت قد ارتفعت في السوق المحلي بنسبة أقل بكثير من انخفاض 

الصادرات المصرية ادة تنافسية قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي بفعل تطبيق سياسة تعويم سعر الصرف مما أدى إلى زي
 من األسمنت. 

و كان ذلك تقريبا أعلى مستوى قياسي لصادرات  2004مليون طن أسمنت في  12.3تجدر اإلشارة إلى أن مصر كانت قد صدرت 
مصر  . تطبيق2014ألف طن أسمنت في  300ثم صدرت فقط  2007مليون طن أسمنت في  6األسمنت السنوية بينما صدرت فقط 

تصدير األسمنت و لكن السعودية لديها فائض أسمنت  زيادة ساهم فيو يعطي ميزة تنافسية أعلى اسة تعويم سعر الصرف قد يلسي
مليون طن سنويا مما يجعله منافس قوي لصادرات األسمنت المصرية للدول المجاورة حيث تتمتع  20يستهدف التصدير يبلغ حوالي 

ار الحصول على الطاقة و وفرتها وفقا لبرامج دعم الطاقة لديها و خاصة لالستخدام اض أسعشركات األسمنت السعودية بمزايا انخف
 الصناعي. 

 
مليون طن أسمنت من  30إلى  10صرح رئيس شعبة منتجي األسمنت بإتحاد الصناعات المصرية إن مصر تستهدف تصدير و

مليار دوالر  1إلى مليون دوالر أمريكي  300إجمالي الطاقة اإلنتاجية سنويا بما يسمح بتحقيق إيرادات سنوية للدولة تتراوح بين 
 أمريكي سنويا في حال تشغيل شركات األسمنت التي حصلت على التراخيص الجديدة مؤخرا. 

و أن قطاع  2020مليون طن سنويا بحلول  80قع زيادة الطلب على األسمنت إلى وصرح نفس المصدر بأن الحكومة المصرية تتو
 100و يمكن أن ترتفع أيضا إلى  2020مليون طن سنويا بحلول  84األسمنت بالفعل يستهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية السنوية إلى 

مليون  66لعاملة في مصر في إنتاج األسمنت تصل إلى مليون طن سنويا. تجدر اإلشارة إلى أن الطاقات اإلنتاجية الحالية للمصانع ا
 .مليون طن أسمنت سنويا 57-55لي طن أسمنت سنويا و لكن أغلب تلك المصانع ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية حيث يتم إنتاج حوا

 
ى الطلب في السوق مع ذلك صرح رئيس شعبة منتجي األسمنت بأن هناك فائض حالي يمثل زيادة المعروض من األسمنت علو

المشروعات  مليون طن سنويا مع بدء اإلنتاج من 30مليون طن سنويا و أنه يمكن لهذا الفائض أن يرتفع إلى  10المحلي بحوالي 
 الجديدة و التي حصلت على التراخيص الجديدة مؤخرا . و أن هذا الفائض يمكن توجيهه إلى التصدير . 

 
 ري تطور أسعار األسمنت في السوق المص

 460،  2008جنيه/للطن في  404،  2007جنيه/للطن في  322ارتفعت أسعار األسمنت )أسعار تسليم المصنع( من مستوى 
 775ثم  2012جنيه/للطن في  541،  2011جنيه/للطن في  439،  2010جنيه/للطن في  537،  2009جنيه/للطن في 
، إلى متوسط أسعار البيع تسليم المصنع  2015ه/للطن في جني 650و  2014جنيه/للطن في  791،  2013جنيه/للطن في 

 جنيه/للطن . 810-720و حتى تاريخ كتابة هذا التقرير هو  2017لألسمنت في السوق المحلية خالل 
 
 
 



  

 
 

   

 

 قرارات أية إتخاذ أو البيع أو للشراء كحافز به يعتد أن يجب ال التقرير هذا بأن علما للجميع متاحة و متوفرة مصادر من بالشركة البحوث إدارة بواسطة التقرير هذا إعداد تم

 المعلومات إستخدام عن ناتجة خسائر ألية نتيجة مسئولية أي تتحمل ال البحوث إدارة إن و. نشرها وقت دقيقة و عادلة إنها إعتقادنا في معلومات و آراء من به ما أن و إستثمارية

 الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا في الواردة

 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل المدى على

 شركة أسمنت سيناء

 2017نوفمبر  7

 
 الطاقة المستخدمة في مصانع األسمنت في مصر 

% كمصادر للطاقة 100الطبيعي و المازوت بنسبة اعتادت مصانع األسمنت في السوق المحلية في السابق على االعتماد على الغاز 
و على أثر أزمة الطاقة في مصر و باعتبار أن صناعة  2014المطلوبة لتشغيل المصانع و إنتاج األسمنت. اعتبارا من مايو 

قا لجريدة )وف كجم من الوقود الحفري 100األسمنت من الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة حيث أن إنتاج طن أسمنت يتطلب حرق 
% و 85( فقد قررت الحكومة السماح لشركات األسمنت باستخدام مزيج الطاقة األوروبي بما يسمح بإستخدام الفحم بنسبة المال

 %. 15المخلفات الصلبة و الغاز الطبيعي و المازوت بنسبة 
 

هي متوفرة محليا لشركات األسمنت و يتم الحصول عليها من المحاجر سمنت هي الطفلة و الحجر الجيري ومن أهم خامات تصنيع األ
دوالر أمريكي( و استهالك  8-5ماليين وحدة حرارية )و تكلفة الوحدة  4. كما يتطلب إنتاج طن أسمنت استهالك ما يوازي المصرية 

 و النقل و العمالة.  األخرى و الخامات التعبئة و التغليفإلى جانب تكاليف التمويل و قريبا ، ت كيلو وات كهرباء 80-100
 
 

  الطفرة المتوقعة في مشاريع تعمير سيناء و تنفيذ مشروع محور قناة السويس و زيادة الرقعة العمرانية في مصر
ى إتفاقية تمويل السعودية لمشروعات تنموية في سيناء عل 2016رة إلى أن الرئيس السيسي كان قد صدق خالل إبريل تجدر اإلشا

 مليار دوالر أمريكي و هي التي سيتم توفيرها في صورة قرض من الصندوق السعودي للتنمية.  1.5بقيمة 
 

% من إجمالي مساحة مصر وفقا 11في مصر إلى  بأن الحكومة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية صرحوزير اإلسكان المصري 
% المستغل من مساحة مصر حاليا . مساحة مصر الكلية تتجاوز مليون كيلو متر مربع مما يعني 7.8بالمقارنة بفقط  2030لرؤية 

متر يلو ك 110،000متر مربع و أن المستهدف هو رفع تلك المساحة إلى كيلو  78،990أن المستغل حاليا في العمران هو فقط 
 . 2030مربع وفقا لرؤية 

 
 افتراضات تقييم شركة أسمنت سيناء 

  .فيما يلي اإلفتراضات التي تم إستخدامها إلحتساب القيمة العادلة لسهم شركة أسمنت سيناء

 قوم بتسوية التسهيالت البنكية المشار إليها سابقا. مليون سهم و ت 136شركة سوف تزيد عدد األسهم إلى ال 

  70سوف يعمل بفقط  رمادي مليون طن أسمنت 3.5الشركة الرئيسي و الذي تبلغ طاقته السنوية الحالية القصوى مصنع %
مليون طن  2.45لينتج % ، 50تقل عن  2017بالمقارنة بطاقات إنتاجية تشغيلية حتى النصف األول من طاقته السنوية 

سيناء و محور قناة السويس و باقي مشروعات التنمية الضخمة أسمنت في السنة للمساهمة في تنفيذ مشروعات التعمير في 
 في مصر.

  من اإلنتاج السنوي 85% مازوت مما يعني وفقا لحساباتنا أن 15% فحم و 85مزيج الطاقة المستخدم في المصنع سيكون %
طن من األسمنت  367،500سيتم إنتاجه من خالل الفحم و الباقي و هو  سنويا طن أسمنت 2،082،500المستهدف و هو 

 سنويا سيتم إنتاجه من خالل المازوت . 

  كجم من الفحم 200طن أسمنت من األسمنت سيتم إستخدام  1إلنتاج.  

  كجم من المازوت( 130-60كجم من المازوت )بينما المتوسط هو  130طن أسمنت سيتم استخدام  1و إلنتاج.  

 2016س الشركة أنهت تأهيل مصانعها للعمل بالفحم منذ شهر أغسط . 

  جنيه/للكيلو وات كهرباء  0.55كيلو وات كهرباء تم احتسابها بسعر  105طن من األسمنت الشركة سوف تستهلك  1إلنتاج 

  جنيه/للطن 750و تم إفتراض سعر بيع لطن األسمنت.  

  جنيه/للطن )نتيجة استخدام فحم حجري و بترولي( 2،500تم استخدام سعر طن الفحم المستخدم عند.  

 طنالجنيه/ 3،500تراض أن سعر طن المازوت المستخدم هو تم اف.  

  مليون جنيه 487.55% بقيمة 27و هامش مجمل األرباح سيكون.  

  و تم احتساب المصروفات البيعية و العمومية و اإلدارية و مصروفات النقل و اإلهالك و المصروفات األخرى وفقا إلتجاهاتها
 ع تعديلها للتوافق مع الفترة األخيرة. التاريخية كنسب من إيرادات المبيعات م

  في االعتبار25.4لم يتم أخذ حصة شركة أسمنت سيناء في شركتها التابعة سيناء لألسمنت األبيض بورتالند و المقدرة ب %. 
 800ة . و طاقتها اإلنتاجية السنوي2017ألف جنيه في الربع األول  995في هذا التقييم . هذه الشركة حققت صافي ربح قيمته 

 ألف طن من األسمنت األبيض. 
 



  

 
 

   

 

 قرارات أية إتخاذ أو البيع أو للشراء كحافز به يعتد أن يجب ال التقرير هذا بأن علما للجميع متاحة و متوفرة مصادر من بالشركة البحوث إدارة بواسطة التقرير هذا إعداد تم

 المعلومات إستخدام عن ناتجة خسائر ألية نتيجة مسئولية أي تتحمل ال البحوث إدارة إن و. نشرها وقت دقيقة و عادلة إنها إعتقادنا في معلومات و آراء من به ما أن و إستثمارية

 الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا في الواردة

 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل المدى على

 شركة أسمنت سيناء

 2017نوفمبر  7

 
 

  و في ظل السعر السوقي الحالي للسهم وهو  2018للعام مليون جنيه  263.9 يبلغ صافي الربح بعد الضريبة نتج عن ذلك توقع
مقابل مضاعف  ،مرة 11.14يبلغ  2018، سيكون السهم متداول حاليا عند مضاعف ربحية مستقبلي لعام /للسهمجنيه 21.60

مرة  16.4مرة و  13.74يبلغان حاليا على الترتيب ربحية لقطاع التشييد ومواد البناء و مضاعف ربحية للسوق المصري ككل 
 )وفقا لحسابات البورصة المصرية(. على الترتيب 

 21.60لسوقي الحالي و الذي يبلغ جنيه/للسهم مقارنة بالسعر ا 29.25لذلك نرى أن القيمة العادلة للسهم بطريقة المضاعفات تبلغ 
 سهم. الجنيه/

 
تجدر اإلشارة إلى أن تشغيل شركة أسمنت سيناء بالمعدالت المذكورة في إفتراضات التقييم تتطلب إستقرار األوضاع في سيناء و 

حدوثها مع إفتتاح النفق األول إنتهاء العمليات العسكرية الدائرة حاليا فيها و تتطلب إنتعاش مشاريع التنمية في سيناء و التي نتوقع 
ثم افتتاح النفق الثاني أسفل قناة السويس عند محافظة  2018السويس عند محافظة اإلسماعيلية بحلول منتصف أسفل قناة 

بسهولة و يسر و بالشكل الذي يزيد  ومن سيناء بورسعيد بالكيفية التي تسمح بتدفق المصريين و البضائع بين جانبي القناة إلى
عات أسمنت سيناء داخل محافظة سيناء بالدرجة األولى ثم خارجها دون تحمل أعباء تكاليف نقل كالتي يتم تحملها في ظل مبي

لسيارات النقل التي تحمل مبيعات الشركة من  األوضاع الحالية في سيناء و التأخير باأليام و األسابيع على معديات قناة السويس
تجدر اإلشارة أيضا أن هيئة قناة السويس قامت الل استخدام كوبري السالم المعلق فوق القناة. بين ضفتي القناة و من خ األسمنت

مؤخرا بإنشاء و تشغيل كوبري النصر العائم بين بورفؤاد و بورسعيد ليتم تسهيل حركة المرور للسيارات الصغيرة و إتاحة المعديات 
باإلسماعيلية و كوبري عائم أخر عند معدية  6عائمة أخرى عند معدية رقم لنقل البضائع كما سيتم قبل نهاية العام تشغيل كباري 

 القنطرة شرق و لكن تلك الكباري تعمل لفترة زمنية معينة خالل اليوم حتى ال تعوق حركة المالحة في القناة. 
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