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عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها،  الفنية والمهنية وبناًء على معلومات وبيانات تم الحصولتنبيه: تم إعداد هذا التقرير طبقاً لمعايير التقييم المالى والمعايير 
ائج وتوصيات هى محض وتؤكد الشركة بأن ما يصدر من الوحدة البحثية من تقارير هى تقارير إسترشادية غير ملزمة وأن ما تنتهى إليه تلك التقارير من نت

إلطالع على هذا التقرير وال ال الصواب والخطأ وتحتفظ الشركة بكافة حقوقها االدبية والمعنوية على البيانات والتحليالت. ويجوز توصيات ونتائج إجتهادية تحتم
ركة. كما فقة كتابيه من الشيجوز نسخه أو توزيعه أو إذاعته أو إعادة صياغته أو االشتقاق منه أو القيام بأي تصرف دون االشارة إلى الشركة والحصول على موا

 ( أشهر.3تحتفظ الشركة بحقها في تعديل أي مما ورد بهذا التقرير دون اإلعالن عن ذلك. مع العلم ان مدة صالحية التقرير )
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مليون جم فى العام المقابل  16.233مقابل  2021مليون جم فى عام  57.714إيرادات بقيمة  FNAR.CAحققت شركة الفنار 

 %256بمعدل نمو بلغ  2020

ألف جم فى العام  402مقابل  2021مليون جم فى العام المالى المنتهى  5.759% ليبلغ قيمة 1331وارتفع صافى الربح بنسبة 

%  مقابل 14،وارتفع هامش مجمل الربح إلى  2020% عام 2% مقابل 10ليبلغ  2021،وارتفع هامش الربح فى  2020المقابل 

نمو مرتفعة وهوامش قوية وذلك وتدل مؤشرات الشركة على األداء القوى للشركة وتحقيق معدالت  2020% فى العام المالى 6

مما ساعد فى التحسن وتخفيف اإلجراءات االحترازية   Covid 19نتيجة تراجع االعداد المصابة من فيروس كورونا المستجد 

 . 2020العام المالى الكبير فى إيرادات الشركة بعد التأثر الكبير وإنخفاض معدالت النمو فى 

 قائمة الدخل التاريخية:

   2021 2020 2019 2018 2017   قائمة الدخل   

  المبيعات   
  
28,700,541  

  
34,685,638  

  
17,256,075  

  
16,233,253  

   
57,714,093   

 31804509- 26912545- تكلفة المبيعات 
-15109247 -15182833 

  
(49,423,477)  

  
مجمل  

   الربح 
    
1,787,996  

    
2,881,129  

    
2,146,828  

    
1,050,420  

      
8,290,616    

  -773,059 -555,988 -807,990 -435,261 405703- مصروفات ادارية وعمومية 
         

 

مخصصات انتفى الغرض 

 منها
  - 15000 0 

 

 

االضمحالل فى ارصدة 

 العمالء
0 4,870- - 0 0 

 

 

االضمحالل فى ارصدة 

 المدينون
0 90,586- - 0 0 

 

  0 0 -55,000 -15,000 0 مخصص مطالبات ضريبية   

  99- 139- -858 74 181- فروق تقييم عمالت  

 

اهالك 

  ادارى
482,407- 82,467- 53,294- -41048 40,695- 

 
  318 46552 53,110 106,004 0  فوائد دائنة 

  -813,535 -535,623 -864,032 -522,106 -888,291 اجمالى المصروفات    

  7,477,081 514,797 1,282,796 2,359,023 899,705 الربح قبل الضرائب    

  47,352.00 32245 24067 7,698 -26,534.00 الضريبة المؤجلة 

 

ضرائب 

 -544,289 -183,395  الدخل
335,303- -144699 

(1,765,223)  

  5,759,210 402,343 971,560 1,822,432 689,776 صافي أرباح العام    
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مدعوما بزيادة اإلنفاق المحلى على   ”%19“ 2021إلى  2017بلغ معدل النمو اإليرادات السنوى المركب للشركة فى الفترة من 

خمة التى المشروعات الجديدة والمدن الجديدة فى إطار خطة الدولة التوسعية فى المشاريع العمرانية والسكنية والمشروعات الض

فى نمو إيرادات الشركات العاملة فى قطاع المقاوالت فى جمهورية مصر  األخيرة الذى أثر بشكل كبيرة نالدولة فى األوتتبناها 

 العربية.

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021

ةاإليرادات التاريخية للشرك

2017 2018 2019 2020 2021

صافى األرباح تاريخيا

164%

-47% ئ

1331%

2018 2019 2020 2021

نمو صافى األرباح
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 قائمة الدخل المتوقعة:

   2026 2025 2024 2023 2022 قائمة الدخل

  101711952 90814242.7 81084145.3 72396558.3 64639784.2 المبيعات 

 77768798- 69436427- 61996810- 55354294- تكلفة المبيعات 
-

87101053.6  

   14,610,898   13,045,445   11,647,719   10,399,749  9,285,490   الربح مجمل 

  3483628.71 3110382.8- 2777127.5- 2479578.1- 2213909- مصروفات ادارية وعمومية 

         

 

 مخصصات انتفى الغرض

  0 0 0 0 0 منها

 

االضمحالل فى ارصدة 

  0 0 0 0 0 العمالء

 

االضمحالل فى ارصدة 

  0 0 0 0 0 المدينون

  0 0 0 0 0 مخصص مطالبات ضريبية   

  99- 99- 99- 99- 99- فروق تقييم عمالت  

 

اهالك 

 64034.37- 57173.545- 51047.808- 45578.4-  ادارى
-

71718.4948  

  0 0 0 0 0  فوائد دائنة 

   -3,555,446  -3,174,516  -2,834,400  -2,530,725 -2,259,586 اجمالى المصروفات 

    11,055,452  9,870,929   8,813,319  7,869,024   7,025,903  الربح قبل الضرائب  

  0 0 0 0 0 الضريبة المؤجلة 

 

ضرائب 

 2220958.9- 1982996.7- 1770530.4- 1580828.3-  الدخل
-

2487476.69  

    8,567,975   7,649,970   6,830,322   6,098,493   5,445,075  صافي أرباح العام  

 

( وتوقعنا   Damodran موقع على توقعات% سنويا بناء 10)يبلغ متوسط نموالقطاع   %12توقعنا نمو اإليرادات مستقبليا بنسبة 

 %19 للشركة والذى بلغ مقارنة بالنمو السنوى المركبوهو معدل متحفظ % 12% عن متوسط القطاع ليبلغ 2معدل نمو بزيادة 

 % سنويا.12سنويا لتبلغ معدل نمو  2021مثل عام  % من إجمالى اإليرادات86 كنسبة وتوقعنا تكلفة اإليرادات 

 % تاريخيا47% مقارنة بمتوسط معدل نمو 12المتوقع ويبلغ متوسط معدل النمو فى مجمل الربح 

% مقابل متوسط مجمل ربح 14نسبة  2026حتى عام  2022ليبلغ متوسط هامش مجمل الربح المتوقع خالل الفترة من عام 

 .2020حتى عام  2017اريخة من عام % فى الفترة الت10

بواسطة المعادلة  CAGRمعادلة حساب النمو السنوى المركب 
𝐸𝑁𝐷𝐼𝑁𝐺 𝑌𝐸𝐴𝑅

𝐵𝐴𝑆𝐸 𝑌𝐸𝐴𝑅

𝑁𝑂.𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑠
من الناتج األخير  1ويتم طرح   

 للمعادلة.
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 التاريخية: المالىالمركز قائمة 

 

  

  2021 2020 2019 2018 2017  قائمة المركز المالى 

        االصول 

        االصول غير المتداولة 

  4,762,813 5,205,886 5,458,263 5,926,714 6,386,984  (بالصافي)اصول ثابتة  

  148,335 100,983 68,738 44,671 36,973  أصول ضريبية مؤجلة 

  4,911,148 5,306,869 5,527,001 5,971,385 6,423,957  مجموع االصول غير المتداولة 

        االصول المتداولة 

  87,332 - 150,258 - -  المخزون 

  19,791,232 3,629,706 2,259,087 6,944,173 2,027,668  عمالء 

  48,341 226,771 - 348,155 370,724  أعمال تحت التنفيذ 

  11,382,582 5,422,540 5,451,664 5,493,201 4,587,871  مدينون وارصدة مدينة اخرى 

  2,165,738 580,250 1,659,745 653,908 32,344  نقدية بالبنوك والصندوق 

  33,475,225 9,859,267 9,520,754 13,439,437 7,018,607  مجموع االصول المتداولة 

  38,386,373 15,166,136 15,047,755 19,410,822 13,442,564  اجمالي االصول 

        حقوق الملكية وااللتزامات 

        حقوق الملكية 

  8000000 8000000 8000000 8000000 8000000  راس المال المصدر والمدفوع 

  293,090 272,973 224,395 133,273 98,784  احتياطي قانوني 

  5,452,992 5,068,216 4,145,234 2,413,924 1,876,877  ارباح مرحلة 

  5,759,209 402,343 971,560 1,822,432 689,776  ارباح العام 

  19,505,291 13,743,532 13,341,189 12,369,629 10,665,437  اجمالي حقوق المكلية 

        االلتزامات المتداولة 

  55,000 55,000 70,000 15,000 -  مخصصات 

  14,681,439 1,024,056 464,751 4,890,246 2,490,613  دائنون وارصدة ودائنة اخري 

  1,996,197      تسهيالت إئتمانية 

  2,148,446 343,548 489,265 723,203 286,514  التزامات ضرائب الدخل 

  - - 682,550 1,412,744 -  مستحق الطراف ذوي عالقة 

  18,881,082 1,422,604 1,706,566 7,041,193 2,777,127  مجموع االلتزامات المتداولة 

  18,881,082 1,422,604 1,706,566 7,041,193 2,777,127  اجمالي االلتزامات 

 
اجمالي حقوق الملكية 

  38,386,373 15,166,136 15,047,755 19,410,822 13,442,564  وااللتزامات
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 قائمة المركز المالى المتوقعة:

  2026 2025 2024 2023 2022  قائمة المركز المالى 

        االصول 

        االصول غير المتداولة 

  9,817,068 8,706,276 7,709,911 6,815,711 6,012,732  (بالصافي)اصول ثابتة  

  - - - - -  أصول ضريبية مؤجلة 

  9,817,068 8,706,276 7,709,911 6,815,711 6,012,732  مجموع االصول غير المتداولة 

        االصول المتداولة 

  0 0 0 0 0  المخزون 

  6966572 6220154 5553709 4958668 4427382  عمالء 

  - - - - -  أعمال تحت التنفيذ 

  13,639,948 12,178,525 10,873,683 9,708,645 8,668,433  مدينون وارصدة مدينة اخرى 

  13,521,549 12,366,342 11,388,069 10,432,467 9,738,723  نقدية بالبنوك والصندوق 

  34,128,068 30,765,020 27,815,460 25,099,781 22,834,538  مجموع االصول المتداولة 

  43,945,136 39,471,297 35,525,371 31,915,493 28,847,270  اجمالي االصول 

        حقوق الملكية وااللتزامات 

        حقوق الملكية 

  8000001 8000000 8000000 8000000 8000000  راس المال المصدر والمدفوع 

  1,882,244 1,499,745 1,158,229 853,304 581,051  احتياطي قانوني 

  15,830,543 13,260,150 10,965,159 8,916,063 7,086,515  ارباح مرحلة 

  8,567,975 7,649,970 6,830,322 6,098,493 5,445,075  ارباح العام 

  34,280,763 30,409,865 26,953,710 23,867,860 21,112,640  اجمالي حقوق المكلية 

        االلتزامات المتداولة 

  55,000 55,000 55,000 55,000 55,000  مخصصات 

  5,464,732 4,861,790 4,372,019 3,847,990 3,534,988  دائنون وارصدة ودائنة اخري 

  1,996,196 1,996,196 1,996,196 1,996,196 1,996,196  تسهيالت إئتمانية 

  2,148,445 2,148,446 2,148,446 2,148,446 2,148,446  التزامات ضرائب الدخل 

  - - - - -  مستحق الطراف ذوي عالقة 

  9,664,373 9,061,432 8,571,661 8,047,632 7,734,630  مجموع االلتزامات المتداولة 

  9,664,373 9,061,432 8,571,661 8,047,632 7,734,630  اجمالي االلتزامات 

 
الملكية اجمالي حقوق 

  43,945,136 39,471,297 35,525,371 31,915,493 28,847,270  وااللتزامات
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 وقد تم توقع بنود قائمة المركز المالى طبقاء لالتى :

 األصول الثابتة تم توقعها باجمالى بداية السنة وطرح منها نسبة االهالك 

       السنوات  اضافاتإستنادا إلى معدل  %2توقع االضافات تم  –% 6نسبة االهالك هى نسبة االهالك فى  السنوات السابقة
 السابقة من االيرادات.

 ( 25وراق قبض أ) عمالء و ة متوسط عدد االيامحساب عمالء وأوراق قبض تم توقع بطريق 

  يوم ( 49) مدينون  عدد االياممدينون وأرصدة مدينة أخرى تم توقعها بطريقة متوسط 

 )بنوك وتسهيالت )تثبيت 

 يوم ( 23) موردون  موردون وأوراق دفع تم توقعها بطريقة متوسط عدد االيام 

 )رأسمال المصدر والمدفوع ) تثبيت 

 + من صافى الربح(5احتياطى قانونى ) السنة القديمة % 

 أرباح مرحلة حسب خطة الشركة 

 لفة اإليرادات.ك نسبة من تكتم توقع االهال 

وما يلى يوضح النقدية الحرة للشركة وقيمتها بطريقة النقدية المخصومة وطريقة مضاعف الربحية والمتوسط المرجح 

 بينهم:

 

Exit 2026 2025 2024 2023 2022 Entry   Discounted Cash Flow 

12/31/2026 12/31/2026 12/31/2025 12/31/2024 12/31/2023 12/31/2022 1/3/12021   Date 

5 5 4 3 2 1    discount period 

0.50 0.50 0.57 0.66 0.76 0.87    discount factor 

 11,055,452 9,870,929 8,813,319 7,869,024 7,025,903    EBIT 

 2,487,477 2,220,959 1,982,997 1,770,530 1,580,828    Less: Cash Taxes 

 923,448 819,919 727,483 644,951 571,262    Plus: D&A 

 2,034,239 1,816,285 1,621,683 1,447,931 1,292,796    Less: Capex 

 1,604,900 1,481,516 1,236,049 1,258,495 (7,067,219)    Less: Changes in NWC 

 5,852,284 5,172,088 7,700,073 4,037,018 11,790,760    Unlevered FCF 

50,127,783         (Entry)/Exit 

24,895,324 2,906,462 2,954,591 3,088,362 3,051,240 10,250,609    Transaction CF 

 

 التى :كا لطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية وكانت افتراضات التقييم

 Beta 0.80فبلغت  lever & un leverالبيتا على اساس معادالت بيتا  حسابتم 

 Perp growth rate 3% معدل النمو طويل األجلافتراض تم 

Risk free rate for mature market (USA) 1.92% 

%4.2 Equity risk premium 
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Country risk premium 7.5% 

Company specific risk 5% 

  (NAV) :طريقة تقييم صافى قيمة األصول 

 NAV االصول

  االصول غير المتداولة

 18,057,500 اراضى و مبانى

 915,086 اصول اخرى

 148,335 أصول ضريبية مؤجلة

 19,120,921 مجموع االصول غير المتداولة

  االصول المتداولة

 87,332 المخزون

 19,791,232 عمالء

 48,341 أعمال تحت التنفيذ

 11,382,582 مدينون وارصدة مدينة اخرى

 2,165,737 نقدية بالبنوك والصندوق

 33,475,224 االصول المتداولةمجموع 

 52,596,145 اجمالي االصول

  حقوق الملكية وااللتزامات

  حقوق الملكية

 14,209,771 اعادة تقييم االصول

 8,000,000 راس المال المصدر والمدفوع

 293,090 احتياطي قانوني

 5,452,992 ارباح مرحلة

 5,759,209 ارباح العام

 33,715,062 اجمالي حقوق المكلية

  االلتزامات المتداولة

 55,000 مخصصات

 14,681,439 مقاولين وموردين

 1,996,197 دائنون وارصدة ودائنة اخري

 2,148,446 التزامات ضرائب الدخل

  

 18,881,082 مجموع االلتزامات المتداولة

  التزامات غير متداولة

 18,881,082 اجمالي االلتزامات

 52,596,144 الملكية وااللتزاماتاجمالي حقوق 

NAV 4.21 
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متر  فى التجمع الخامس حى البنفسج وبعد المعاينة  220متر وشقة مساحتها  350يشتمل بند المبانى على جراج مساحة 

للجراج جم، وبالتالى بلغت القيمة السوقية  9750واالستقصاء عن أسعار الوحدات المثيلة قمنا بتقدير قيمة المتر بسعر 

 جم. 2,145,000جم وإجمالى القيمة السوقية للشقة  3,412,500

متر بمدينة العياط وبعد المعاينة واالستقصاء عن أسعار الوحدات المثيلة قمنا  1250ويشمل بند األراضى أرض مساحتها 

 جم. 12,500,000جم للمتر، وبالتالى بلغت القيمة السوقية لألرض  10,000بتقدير قيمة المتر بسعر بملغ 

     جم، ما أسفر عن إجمالى حقوق ملكية بلغ  18,057,500وبناء عليه، بلغت القيمة السوقية لبند األراضى والمبانى مبلغ 

 .سهم( 8,000,000جم. )باعتبار عدد األسهم عدد االسهم  4.21جم، بقيمة للسهم بلغت  33,715,062

  (EV/EBITDA) :  طريقة تقييم

 EV/EBITDAألخر سنة فى الفترة التاريخية فى   EBITDAللشركة بواسطة ضرب   EV (Enterprise value)تم احتساب ي

 5.9( . المتوسط = ORAS = 0.6( و )TBC = 4( و ) IESC holding =8(و ) NMDC =11لشركات )  لمتوسط القطاع

 بواسطة هذه الطريقة.عدد أسهم الشركة لنستنتج القيمة العادلة على أجمالى   EVيتم قسمة 

DCF Value   NAV  30/09/2021 

Enterprise Value 47,146,589 Equity Value 33,715,062 

Plus: Cash  2,165,738 Shares Outstanding 8,000,000 

Less: Debt  1,996,197    

Equity Value  47,316,130    

Shares Outstanding 8,000,000    

Equity Value/Share 5.91 Equity Value/Share 4.21 

EV/EBITDA      

EV/EBITDA (Market)     5.90 

EBITDA     7,477,081 

EV/EBITDA ( FanaR)     41,212,987 

EV/EBITDA Company value/Share    5.15 

Company value    41,212,987 

Valuation method  Fair value Weight  Fair value after weight 

DCF Value  47,316,130 40%  18,926,452 

NAV  33,715,062 30%  10,114,519 

EV/EBITDA  41,212,987 30%  12,363,896 

EV     41,404,867 

Shares Outstanding    8,000,000 

Fair Value/Share    5.18 

 

 جم للسهم.5.18القيمة العادلة إلى جميع االسباب السابقة والتغيرات أدت إلى تعديل 
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