
 

 

  2019عمال الربع الثالث ا نتائج – المصرٌة لالتصاالت شركة

 2019نوفمبر  18    

 

 2019لسنة  ثالثالالربع 

ملٌون جنٌه مسجلة فً الربع الثالث وحده  52036لتبلغ  2019% فً التسعة اشهر االولى من 4335ـاربح سٌدي كرٌر تتراجع ب
 %22تراجعا بنسبة 

 

 EGX 30مقابل  المصرٌة لالتصاالتسهم 
rebased 

 أشهر التسعة خالل ،سٌدي كرٌر للبتروكٌماوٌات لشركة المالٌة القوائم أظهرت
 .سنوي أساس على بالمائة 4..5 بنسبة أرباحها تراجع ،9102 من األولى

 ملٌون 491.5 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت
 ملٌون 290.2 بلغت أرباح مقابل الماضً، سبتمبر حتى ٌناٌر من الفترة خالل جنٌه
 .%4..5اض قدره بانخف ،9102 من المقارنة بالفترة جنٌه

 الربع خالل جنٌه ملٌون 5..5 بلغت أرباحا   الشركة حققت ربعً، أساس وعلى
 من المقارنة بالفترة جنٌه ونملٌ 950 بلغت أرباح مقابل الجاري، العام من الثالث
 %9.، بارنخفاض قدره 9102

ملٌار  .2..بلغت  9102وحققت الشركة اٌرادات خالل التسعة اشهر االولى من 
 %..ملٌا جنٌه خالل فترة المقارنة بانخفاض قدره  .5.9مقابل اٌرادات  جنٌه

 التعلٌق على نتائج األعمال:

ملٌا جنٌه خالل التسعة اشهر االولى من عام  .2..حققت الشركة اٌرادات بلغت 
% وكانت اهم المبٌعات الرئٌسٌة 05.4نتٌجة زٌادة كمٌات المبٌعات بتموسط  9102
 كالتالً:

 طن 25.,.05% لتسجل ..2ت البولً اٌثٌلٌن بواقع زادت مبٌعا 
 .4.,.9جاءت مبٌعات االٌثٌلٌن متساوٌة مع العام الماضً بكمٌة بلغت  

 طن
طن خالل الفترة  4,4.2.ارتفعت مبٌعات البوتاجاز غٌر المعالج الى  

 %0.5بنسبة زٌادة 

 

 الكيماويات القطاع / الصناعة

 SKPC كود السهم

 00.95 سعر السهم

 494,111,111 عدد االسهم

 0,141,111,111 رأس المال

 4,200,411,111  رأس المال السوقً

 %5..52 التداول الحر

 1..90 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 2.11 اسبوع 52 -اقل سعر

 

اال ان االنخفاض فً  ،9102عن فترة المقارنة من عام  9102على الرغم من ارتفاع كمٌات المبٌعات فً التسعة اشهر االولى من 
% حٌث انخفضت متوسطات اسعار البٌع للمنتجات .اسعار البٌع كان العامل الرئٌسً وراء انخفاض اجمالً االٌرادات بمقدار 

 وكانت كالتالً:الرئٌسٌة بشكل ملحوظ 

 جنٌه للطن  04,5.2% لٌسجل 99انخفض متوسط سعر بٌع االٌثٌلٌن بنسبة  
 جنٌه للطن 25.,02% لٌسجل .0اٌثٌلٌن )المبٌعات المحلٌة( بنسبة انخفض متوسط سعر بٌع البولً  
 جنٌه للطن  29.,.0% لٌسجل 02انخفض متوسط سعر التصدٌر للبولً اٌثٌلٌن )تصدٌر( بنسة  
 %. .9جنٌه للطن بنسبة انخفاض بلغت  5,914انخفضت اسعار مبٌعات البوتاجاز الى  



 

 

 

% مما دفع مجمل الربح الى االنخفاض بشكل اكبر نتٌجة ما ذكرنا من انخفاض 9ع وسجلت الشركة زٌادة فً تكلفة المبٌعات بواق
%، وهو ما ادى 0.بانخفاض قدره  9102ملٌون جنٌه فً التسعة اشهر  20.اسعار البٌع مع ثبات التكالٌف، حٌث سجل مجمل الربح 
 . (9102% فً .9% )مقابل 91الى انكماش هامش مجمل الربح بسبعة نقاط مئوٌة الى 

 :ماه العوامل التالٌةٌرجع االنكماش فً اعمال الشركة الى 

 9102% من اجمالً مبٌعات الشركة فً التسعة اشهر االولى من 2.انخفاض االسعار العالمٌة للبولً اٌثٌلٌن والذي ٌمثل  
 % من قٌمة المبٌعات الكلٌة( 2.% من اجمالً مبٌعات االٌثٌلٌن )49كما تمثل صادرات البولً اٌثٌلٌن 

ر من البولً اٌثٌلٌن حٌث انخفض سعر الدوالر الى الجنٌه المصر انخفاض اسعار الدوالر مما اثر على قٌمة مبٌعات التصدٌ 
 ( 9102جنٌه فً نوفمبر  .05.0جنٌه الى  22..0)من  9102% منذ بداٌة ٌناٌر 2.2بنسبة 

 .9102ط عن اسعار عام سو% فً المت91انخفاض باقً اسعار المنتجات بنسب  
 مقابل 9102 عام من االولى اشهر التسعة فً جنٌه ملٌون 42.25 بلغت عمالت تقٌٌم فروق خسائر الشركة سجلت اٌضا 

 9102 فً االرباح صافً انخفاض من عزز ما وهو جنٌه، ملٌون 05.14 بواقع 9102 عام فً عمالت تقٌٌم فروق ارباح

نظرا لعدم وجود اي مؤشرات على تراجع  "الربع الرابع" 9102تبقٌة من عام متحسن فً االرباح على مدار الفترة التستقبال نتوقع اال م
خالل الربع عالمٌا كما تشٌر االراء الى استمرار انخفاض اسعار البولً اٌثٌلٌن ، اسعار الجنٌه مقابل الدوالر خالل المدى قصٌر االجل

او على االقل ثباتها عند االسعار الحالٌة وعدم ارتفاعها مرة اخرى نظرا لوجود زٌادة فً المعروض عالمٌا من  9102المتبقً من عام 
ملٌون طن بنهاٌة دٌسمبر  4الى  5والتً ٌتوقع ان تبلغ ما بٌن البولً اٌثٌلٌن والذي ٌنتج عن االضافات فً الطاقات االنتاجٌة المتوقعة 

9102 .  

 

ٌون جنٌه ما جمٌع االرقام بالمل
 لم ٌذكر خالف ذلك

التسعة اشهر 
المنتهٌة فً  

 2019سبتمبر 

التسعة اشهر 
المنتهٌة فً  

 2018سبتمبر 

 غٌر السنويتال
)%( 

الربع الثالث 
2019 

الربع الثالث 
2018 

 التغٌر السنوي
)%( 

      طنبالكمٌة المبٌعات للمنتجات الرئٌسٌة 

 -- -- -- %1.2- ..4,.9 .4.,.9 االٌثٌلٌن

 -- -- -- %..2 ..045,4 25.,.05 البولً اٌثٌلٌن

 -- -- -- %....0 5..,04 4,2.2. بوتاجاز غٌر معالج

 -- -- -- %025.2 0,054 4..,. بٌوتٌن

 -- -- -- %..90- 5,400 4,010 نافتا غٌر معالجة

       المؤشرات المالٌة

 %4.5- 0,525.24 .0,510.0 %0..- 22..5,99 4..292,. اجمالً االٌرادات

 %49.2- 4..55. 91..05 %0.5.- 52..0,04 20.52. مجمل الربح

 نقطة مئوٌة 0..00- %4...9 %00.54 نقطة مئوٌة 05..- %92..9 %91.04 هامش مجمل الربح

الربح قبل الفوائد 
والضرائب واالهالك 

 واالستهالك

5.2.02 0,154..2 -51.0% 002.1. .0..91 -59..% 

 هامش "الربح ق
 ف.ض.ه.س."

 نقطة مئوٌة .09.5- %90.12 %.2.5 نقطة مئوٌة 2.25- 94.91% 05.95%

 %9.1.- 950.10 51..5 %4..5- 290.24 491.50 صافً الربح

 نقطة مئوٌة 00.59- %.05.9 %5.20 نقطة مئوٌة 2.44- %90.21 %94..0 هامش صافً الربح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات ىإل التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هاشرن وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد اتمعلوم على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 لً االتصالمسؤو

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

 


