تحديث القيمة العادلة لشركة الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات التجارية

 04سبتمبر 2022

تحديث القيمة العادلة لشركة
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات التجارية
 04سبتمبر 2022
القيمة العادلة  6.01جم

المقر الرئيسى
 17شارع الفالوجا-العجوزة
ميدان عبدالمنعم رياض
مبنى بنك فيصل اإلسالمى المصرى
الجيزة – مصر
تليفون)202(33008600:
فاكس)202(33452976:

أحمد سيد ،العضو المنتدب
ahmed.sayed@fbc.com.eg

محمد عبدالحكيم ،مدير وحدة البحوث
mohamed.abdelhakeem@fbc.com.eg

البريد االلكترونى إلدارة البحوث
research@fbc.com.eg

المصادر:
بحوث شركة فيصل
البورصة المصرية
القوائم المالية للشركة
investingpro

والمهنية وبنا ًء على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها
تنبيه :تم إعداد هذا التقرير طبقا ً لمعايير التقييم المالى والمعايير الفنية
1
وأمانتها ،وتؤكد الشركة بأن ما يصدر من الوحدة البحثية من تقارير هى تقارير إسترشادية غير ملزمة وأن ما تنتهى إليه تلك التقارير من نتائج وتوصيات هى
محض توصيات ونتائج إجتهادية تحتمل الصواب والخطأ وتحتفظ الشركة بكافة حقوقها االدبية والمعنوية على البيانات والتحليالت .ويجوز اإلطالع على هذا
التقرير وال يجوز نسخه أو توزيعه أو إذاعته أو إعادة صياغته أو االشتقاق منه أو القيام بأي تصرف دون االشارة إلى الشركة والحصول على موافقة كتابيه من
الشركة .كما تحتفظ الشركة بحقها في تعديل أي مما ورد بهذا التقرير دون اإلعالن عن ذلك .مع العلم ان مدة صالحية التقرير ( )3أشهر.
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التعليق على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى  30يونيو 2022
حققت شركة الفنار  FNAR.CAإيرادات فى النصف األول من عام
 2022بقيمة  34,549,318مليون جم مقابل  19,529,538مليون

االيرادات

جم فى النصف المقابل من العام السابق  2021بمعدل نمو بحوالى
%77
وارتفع صافى الربح بنسبة ليبلغ قيمة  7,173,054فى النصف االول
من عام  2022مقابل  1,597,588الف جم فى النصف االول فى عام

صافى الربح
40,000,000

8,000,000

30,000,000

6,000,000

20,000,000

4,000,000

10,000,000

2,000,000
0

0

صافى الربح

االيرادات
H1 2022

H1 2021

H1 2021

H1 2022

 2021بمعدل نمو 349%و ارتفع هامش الربح فى النصف االول من
عام  2022الى  % 21مقابل  % 8فى النصف االول من عام  2021و ارتفع هامش مجمل الربح فى النصف االول من عام 2022
الى  %29مقابل  % 12فى النصف االول من عام  2021و بالتالى تحسن أداء الشركة التشغبلى مقارنه بالنصف المقابل فى العام
السابق.

قائمة الدخل التاريخية:
قائمة الدخل

H1 22 A

2017

2018

2019

2020

2021

المبيعات
تكلفة المبيعات

28,700,541
26,912,545-

34,685,638
31,804,509-

17,256,075
15,109,247-

16,233,253
15,182,833-

57,714,093
49,423,477-

34,549,318
24,359,036-

مجمل الربح

1,787,996

2,881,129

2,146,828

1,050,420

8,290,616

10,190,282

435,261-

807,990-

555,988-

773,059-

4,87090,58615,00074
82,467106,004
522,1062,359,023
7,698
544,2891,822,432

55,00085853,29453,110
864,0321,282,796
24,067
335,303971,560

15,000
13941,04846,552
535,623514,797
32,245
144,699402,343

-

581,0647,42496,951105,4481,116
17,977212

405,703مصروفات ادارية وعمومية
خسائر ائتمانية متوقعة في ارصدة البنوك
مخصصات انتفى الغرض منها
االضمحالل فى ارصدة العمالء
االضمحالل فى ارصدة المدينون
مخصص مطالبات ضريبية
181فروق تقييم عمالت
482,407اهالك ادارى
فوائد دائنة
888,291اجمالى المصروفات
899,705
الربح قبل ال ضرائب
26,534الضريبة المؤجلة
183,395ضرائب الدخل
689,776
صافي أرباح العام

2

9940,695318
813,5357,477,081
47,352
1,765,2235,759,210

9,382,746
17,435
2,227,1277,173,054
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بلغ معدل نمو اإليرادات السنوى المركب للشركة فى الفترة من  2017إلى  ”%19“ 2021مدعوما بزيادة اإلنفاق المحلى على
المشروعات الجديدة والمدن الجديدة فى إطار خطة الدولة التوسعية فى المشاريع العمرانية والسكنية والمشروعات الضخمة التى تتبناها
الدولة فى األونة األخيرة الذى أثر بشكل كبير فى نمو إيرادات الشركات العاملة فى قطاع المقاوالت فى جمهورية مصر العربية.

االيرادات التاريخية وصافي الربح التاريخي

صافي ربح

70,000,000

ايرادات

57,714,093
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40,000,000

34,685,638
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5,759,210

402,343

971,560

1,822,432

689,776

0

توقعاتنا لنتائج األعمال السنوية:
حققت الشركة فى النصف االول من عام  2022ايرادات بحوالى  34,549,318وانعكس ذلك على توقعاتنا إليرادات الشركة السنوية
التى كانت عند حوالى  40,418,380جم لعام  2022لنتوقع حاليا أن تبلغ اإليرادات فى عام  2022حوالى  55,278,909جم.
بلغت تكاليف النشاط فى النصف األول من عام  2022حوالى  24,359,036جم وانعكس ذلك على توقعاتنا حيث توقعاتنا لتكاليف
النشاط السنوية لعام  2022حوالي  38,974,458جم مقابل توقعاتنا السابقة التى كانت عند  32,334,704جم سابقا ،فقد قمنا بتعديل
توقعاتنا لمجمل الربح لعام  2022ليبلغ حوالى  16,304,451جم من مستوى توقعاتنا السابق الذى بلغ  8,083,676جم تقريبا.
اما المصروفات العمومية واالدارية حيث كانت توقعاتنا السابقة تقدر بحوالى  800,952اما حاليا فنتوقع أن تنخفض إلى
929,702جم.
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كانت توقعاتنا السابقة أن يبلغ صافى الربح قبل الضرائب حوالى  7,252,144جم لعام  2022أما حاليا ،وبناء على ما سبق ،فنتوقع
أن يبلغ صافى الربح قبل الضرائب حوالى  15,012,394جم ،و بالتالى تم تعديل توقعاتنا بخصوص صافى الربح ليبلغ
 11,476,886جم فى عام  2022بعد أن كان حوالى  5,138,080جم فى توقعاتنا السابقة.

قائمة الدخل المتوقعة:
قائمة الدخل

2022

2023

2024

2025

2026

المبيعات
تكلفة المبيعات

55,278,909
38,974,458-

60,806,800
48,936,386-

66,887,480
53,830,025-

73,576,228
59,213,027-

80,933,850
65,134,330-

مجمل الربح

16,304,451

11,870,414

13,057,455

14,363,200

15,799,520

881,047-

969,152-

1,066,067-

1,172,674-

1,786
28,763462
907,56310,962,851
2,548,8798,413,972

1,786
28,763508
995,62112,061,834
2,804,3949,257,439

1,786
28,763559
1,092,48613,270,715
3,085,46110,185,254

1,786
28,763615
1,199,03714,600,484
3,394,63411,205,850

929,702مصروفات ادارية وعمومية
11,878خسائر ائتمانية متوقعة في ارصدة البنوك
مخصصات انتفى الغرض منها
155,122االضمحالل فى ارصدة العمالء
168,717االضمحالل فى ارصدة المدينون
مخصص مطالبات ضريبية
1,786
فروق تقييم عمالت
28,763اهالك ادارى
339
فوائد دائنة
1,292,058اجمالى المصروفات
15,012,394
الربح قبل ال ضرائب
27,896
الضريبة المؤجلة
3,563,403ضرائب الدخل
11,476,886
صافي أرباح العام

توقعنا سابقا نمو اإليرادات مستقبليا بنسبة ( %12يبلغ متوسط نموالقطاع  %10سنويا بناء على توقعات موقع  )Damodranوتوقعنا
حينها معدل نمو بزيادة  %2عن متوسط القطاع ،وهو معدل متحفظ مقارنة بالنمو السنوى المركب للشركة والذى بلغ %19
ثم بعد ذلك في الربع االول ووفقا لنتائج األعمال الربع سنوية فنتوقع انخفاض معدل النمو فى العام الحالى  2022عن العام السابق
 2021ليبلغ  %30ثم بمعدل نمو إيرادات سنوى يبلغ  %10حتى عام 2026
اما حاليا فتم تثبيت هذا المعدل للنمو  %10وفقا لنتائج الشركة.
وبناء على نتائج الشركة في النصف االول من عام  2022تم مضاعفة االيرادات ثم خصم  %20منها نتيجة للسياسة المتبعة من قبل
الحكومة وهي خفض االنفاق االستثماري .
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وتوقعنا سابقا أن تبلغ تكلفة اإليرادات حوالى  %80من إجمالى اإليرادات فى عام  2022أما حاليا فتم تثبيت النسبة من إجمالى االيرادات
وحتى عام 2026
وبناء على ما سبق ،فقد توقعنا أن يبلغ هامش مجمل الربح  %20خالل الفترة من  2022وحتى 2026
وبلغت توقعاتنا سابقا لهامش صافى الربح خالل الفترة من عام  2022حتى عام  2026نسبة  %14مقابل متوسط مجمل ربح %10
فى الفترة التاريخية من عام  2017حتى عام  .2020أما حاليا فنتوقع أن يبلغ هامش مجمل الربح  12.71%للعام  2022ثم ترتفع
إلى  %فى كل من العامين  2023و  2024ثم ترتفع بشكل طفيف مرة أخرى إلى  %13.42فى كل من  2025و 2026
معادلة حساب النمو السنوى المركب  CAGRبواسطة المعادلة

𝑠𝑑𝑜𝑖𝑟𝑒𝑝 𝑓𝑜𝐸𝑁𝐷𝐼𝑁𝐺 𝑌𝐸𝐴𝑅 𝑁𝑂.
𝑅𝐴𝐸𝑌 𝐸𝑆𝐴𝐵

ويتم طرح  1من الناتج األخير للمعادلة.

االيراد المتوقع وصافي الربح المتوقع

صافي ربح

80,933,850

90,000,000

ايرادات

80,000,000

73,576,228
66,887,480

70,000,000

60,806,800
55,278,909

60,000,000
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20,000,000

11,205,850
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0
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قائمة المركز المالى التاريخية
قائمة المركز المالي
االصول
االصول غير المتداول ة
اصول ثابتة (بالصافي)
أصول ضريبية مؤجلة
مجموع االصول غير المتداول ة
االصول المتداول ة
المخزون
عمالء
أعمال تحت التنفيذ
مدينون وارصدة مدينة اخرى
نقدية بالبنوك والصندوق
مجموع االصول المتداول ة
اجمالي االصول
حقوق الملكية واالل تزامات

2017

2018

2019

2020

2021

6,386,984
36,973
6,423,957

5,926,714
44,671
5,971,385

5,458,263
68,738
5,527,001

5,205,886
100,983
5,306,869

4,762,813
148,335
4,911,148

2,027,668
370,724
4,587,871
32,344
7,018,607
13,442,564

6,944,173
348,155
5,493,201
653,908
13,439,437
19,410,822

150,258
2,259,087
5,451,664
1,659,745
9,520,754
15,047,755

3,629,706
226,771
5,422,540
580,250
9,859,267
15,166,136

87,332
19,791,232
48,341
11,382,582
2,165,738
33,475,225
38,386,373

8,000,000
98,784
1,876,877
689,776
10,665,437

8,000,000
133,273
2,413,924
1,822,432
12,369,629

8,000,000
224,395
4,145,234
971,560
13,341,189

8,000,000
272,973
5,068,216
402,343
13,743,532

8,000,000
293,090
5,452,992
5,759,209
19,505,291

2,490,613

15,000
4,890,246

70,000
464,751

55,000
1,024,056

286,514
2,777,127
2,777,127
13,442,564

723,203
1,412,744
7,041,193
7,041,193
19,410,822

489,265
682,550
1,706,566
1,706,566
15,047,755

343,548
1,422,604
1,422,604
15,166,136

55,000
14,681,439
1,996,197
2,148,446
18,881,082
18,881,082
38,386,373

حقوق الملكية
راس المال المصدر والمدفوع
احتياطي قانوني
ارباح مرحلة
ارباح العام
اجمالي حقوق المكلية

االلتزامات المتداولة
مخصصات
دائنون وارصدة ودائنة اخري
تسهيالت إئتمانية
التزامات ضرائب الدخل
مستحق الطراف ذوي عالقة
مجموع االلتزامات المتداول ة
اجمالي االلتزامات
اجمالي حقوق الملكية واالل تزامات
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قائمة المركز المالى المتوقعة:
قائمة المركز المالي
االصول
االصول غير المتداول ة
اصول ثابتة (بالصافي)
أصول ضريبية مؤجلة
مجموع االصول غير المتداول ة
االصول المتداول ة
المخزون
عمالء
أعمال تحت التنفيذ
مدينون وارصدة مدينة اخرى
نقدية بالبنوك والصندوق
مجموع االصول المتداول ة
اجمالي االصول
حقوق الملكية واالل تزامات

2022

2023

2024

2025

2026

4,778,682
165,770
4,944,452

4,552,149
165,770
4,717,919

4,372,649
165,770
4,538,419

4,193,149
165,770
4,358,919

4,013,649
165,770
4,179,419

326,894
16,599,991
74,967
11,804,006
7,779,523
36,585,381
41,529,833

335,181
25,484,611
74,967
17,008,347
8,166,270
51,069,376
55,787,295

368,699
25,484,611
74,967
17,008,347
17,569,692
60,506,315
65,044,734

405,569
25,484,611
74,967
17,008,347
27,897,576
70,871,069
75,229,988

446,126
25,484,611
74,967
17,008,347
39,242,369
82,256,419
86,435,838

8,000,000
581,050
7,775,075
11,476,886
27,833,011

8,000,000
581,050
19,251,961
8,413,972
36,246,983

8,000,000
581,050
27,665,933
9,257,439
45,504,423

8,000,000
581,050
36,923,373
10,185,254
55,689,676

8,000,000
581,050
47,108,626
11,205,850
66,895,526

حقوق الملكية
راس المال المصدر والمدفوع
احتياطي قانوني
ارباح مرحلة
ارباح العام
اجمالي حقوق المكلية

االلتزامات المتداولة
مخصصات
دائنون وارصدة ودائنة اخري
تسهيالت إئتمانية
التزامات ضرائب الدخل
مستحق الطراف ذوي عالقة
مجموع االلتزامات المتداول ة
اجمالي االلتزامات
اجمالي حقوق الملكية واالل تزامات

55,000
9,005,789
1,996,196
2,639,837
13,696,822
13,696,822
41,529,833

55,000
14,849,279
1,996,196
2,639,837
19,540,312
19,540,312
55,787,295
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55,000
14,849,279
1,996,196
2,639,837
19,540,312
19,540,312
65,044,734

55,000
14,849,279
1,996,196
2,639,837
19,540,312
19,540,312
75,229,988

55,000
14,849,279
1,996,196
2,639,837
19,540,312
19,540,312
86,435,838
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وقد تم توقع بنود قائمة المركز المالى طبقا لما يلى :


سابقا األصول الثابتة تم توقعها باجمالى بداية السنة وطرح منها نسبة االهالك اما حاليا تم تعديل التوقعات وفقا للمتغيرات
الحديثة حيث تم طرح االهالك سنويا من االصول وتم اضافة مدفوعات االستثمار السنوية إليها .



بلغت نسبة االهالك فى السنوات السابقة  %6وتم تعديل توقع االضافات  %2إستنادا إلى معدل اضافات السنوات السابقة من
االيرادات ولكن وفقا للتقيم الحالى تم تعديل معدل االهالك حيث وصل سنويا الى 429,500



التوقعات السابقة تم توقع حساب عمالء وأوراق قبض بطريقة متوسط عدد االيام ( عمالء وأوراق قبض  25يوم) وتم تعديل
التوقعات حيث تم تثبيت معدل حساب العمالء وأوراق القبض سنويا بمبلغ  25,484,611مليون جم.



توقعاتنا السابقة كانت لحساب المدينون وأرصدة مدينة أخرى بطريقة متوسط عدد االيام (مدينون  49يوم) اما حاليا فقد عدلنا
توقعاتنا حيث تم تثبيت مبلغ المدينون و االرصدة المدينة االخرى ليبلغ  17,008,347جم سنويا.



التوقعات السابقة كانت لحساب البنوك وتسهيالت (تم تثبيتها) و سوف نستمر على ذلك المنوال.



توقعنا أن يصل حساب المخصصات سنويا الى  55,000جم سنويا.



توقعنا أن يستمر حساب الدائنون وأرصدة ودائنة اخري عند مبلغ  14,849,279مليون جم.



التوقعات السابقة كانت لرأسمال المصدر والمدفوع (تم تثبيتها) و سوف نستمر على ذلك المنوال.



توقعاتنا السابقة كانت ان االحتياطى القانونى ( السنة القديمة  %5+من صافى الربح) و لكن حاليا عدلنا حساب االحتياطى
القانونى ليكون بمبلغ  581,051الف جم سنويا كمبلغ ثابت.



توقعنا ترحيل كافة األرباح دون احتساب أية توزيعات.
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وفيما يلى تقييم الشركة بطريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة مضاعف القيمة الدفترية وطريقة صافى قيمة
.االصول المعدلة
 طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية:أوال
Discounted Cash Flow
Date
Time Periods
discount factor
EBIT
Less: Taxes
Plus: D&A
Less: Capex
Less: Changes in NWC
Total Reinvestment
Reinvestment Rate
Reinvestment value
Terminal FCFF
Terminal value
FCFF
DCF

Entry
6/30/2022

2022
2023
12/31/2022 31/12/2023
1
2
0.93
0.82
15,012,394
10,962,851
3,377,789
2,466,641
28,763
28,763
250,000
250,000
8,294,416
8,640,505
8,544,416
8,890,505

3,118,952
2,897,685

Assumptions
Tax Rate
Discount Rate
Perpetural Growth Rate
EV/EBITDA Mulltiple
Transaction Date
Fiscal Year End
Current Price
Shares Outstanding
Debt
Cash

DCF Value
Enterprise Value
Plus: Cash
Less: Debt
Equity Value
Shares Outstanding
Equity Value/Share

(365,532)
(298,462)

2024
31/1/2024
3
0.72
12,061,834
2,713,913
28,763
250,000
9,436,939
9,686,939

(310,255)
(222,640)

2025
31/12/2025
4
0.63
13,270,715
2,985,911
28,763
250,000
10,364,754
10,614,754

2026
Exit
31/12/2026 31/12/2026
5
5
0.55
0.55
14,600,484 14,600,484
3,285,109
28,763
250,000
11,385,350
11,635,350
0
2,462,805
12,137,679
112,557,644
(301,187) (291,212) 112,557,644
(189,950) (161,411) 62,387,837

22.5%
13.8%
3%
10
8/22/2022
6/30/2022
3.02
8,000,000
1,996,197
2,165,738

64,413,059
2,165,738
1,996,197
64,582,600
8,000,000
8.07
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وكانت افتراضات التقييم السابقة لطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية كاالتى :
تم حساب البيتا على اساس معادالت بيتا  lever & un leverفبلغت Beta 0.80
تم افتراض معدل النمو طويل األجل Perp growth rate 3%
Risk free rate for mature market (USA) 1.92%
Equity risk premium 4.2%
Country risk premium 7.5%
Company specific risk 5%
قمنا بتعديل بعض افتراضات التقييم وفقا لبعض المتغيرات حيث اصبحت كاالتى:
تم افتراض معدل النمو طويل األجل Perpetual growth rate 3%
تم حساب البيتا على اساس معادالت بيتا  levered & unleveredفبلغت 0.36 Beta
% 11.7 "Risk-Free Rate "EGYPT
% 6.3 Country Equity Premium
% 4.20 "Equity Risk Premium for a Mature Market (USA) " According to KPMG
1.5 Equity Market Volatility Multiplier for Emerging Markets

ثانيا :طريقة تقييم صافى قيمة األصول )(NAV
يشتمل بند المبانى على جراج مساحة  350متر وشقة مساحتها  220متر
فى التجمع الخامس حى البنفسج وبعد المعاينة واالستقصاء عن أسعار
الوحدات المثيلة قمنا بتقدير قيمة المتر بسعر  9750جم ،وبالتالى بلغت
القيمة السوقية للجراج  3,412,500جم وإجمالى القيمة السوقية للشقة
 2,145,000جم.

المركز المالى

NAV

غي المتداولة
مجموع االصول ر
مجموع االصول المتداولة
اجمال االصول
ي
اجمال حقوق المكلية
ي
ز
االليامات
اجمال
ي
ز
االليامات و حقوق الملكية
اجمال

18,217,519
31,732,884
49,950,403
34,668,095
15,282,308
49,950,403

ويشمل بند األراضى أرض مساحتها  1250متر بمدينة العياط وبعد المعاينة
واالستقصاء عن أسعار الوحدات المثيلة قمنا بتقدير قيمة المتر بسعر بملغ
 10,000جم للمتر ،وبالتالى بلغت القيمة السوقية لألرض 12,500,000
19,505,291
جم.
وبناء عليه ،بلغت القيمة السوقية لبند األراضى والمبانى مبلغ 8,000,000 18,057,500
2.438161391
جم ،ما أسفر عن إجمالى حقوق ملكية بلغ  49,950,403جم ،بقيمة للسهم
بلغت  4.33جم( .باعتبار عدد األسهم عدد االسهم  8,000,000سهم)
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ثالثا :طريقة تقييم مضاعف القيمة الدفترية
اطلعنا على متوسط الصناعة حيث كان مضاعف القيمة الدفتربة لة حوالى  1.22مرة ،وتم
حساب مضاعف القيمة الدفترية للشركة الذى بلغ  1.02مرة ،وبناء علية وصلت قيمة الشركة 1.65
الى حوالى  23,796,455مليون جم و وصل قيمة السهم الواحد  3.25مع االخذ فى االعتبار 1.34
0.67
عدد االسهم  8,000,000و اجمالى حقوق الملكية اصبحت  19,505,291جم.

1.22
19,505,291
8,000,000
2.44
3.02
1.24
2.97
23,796,455

P/B
NCCW
ACRO
ENGC
Average
Equity
Shares Outstanding
Book Value
Current Price
P/B
Equity Value/Share
Company Equity Value

متوسط القيمة العادلة لشركة الفنار
Weighted Average Valuation
39,395,386
4,997,256
3,706,005

61%
21%
18%

48,098,647
8,000,000
6.01

101%

DCF Value
64,582,600
P/B
23,796,455
Adjusted book19,505,291
value
Total
Shares Outstanding
Equity Value/Share

تم االخذ فى االعتبار طريقة خصم التدفقات النقدية و مضاعف القيمة الدفترية و صافى قيمة االصول المعدلة لوصول الى متوسط
القيمة العادلة لشركة حوالى  5.90جم لسعر السهم الواحد مع االخذ فى االعتبار ان عدد االسهم  8,000,000مليون سهم و متوسط
القيمة الكلية لشركة حوالى  48,098,647مليون جنية مصرى.

جميع االسباب السابقة أدت إلى تعديل متوسط القيمة العادلة إلى  6.01جم للسهم.
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