
 

 

  األولالربع  نتائج اعمال –"كٌما"  الصناعات الكٌماوٌة المصرٌةشركة 

 27/22/1029                                                                               1029/1010العام المالً 

 

 1029/1010لسنة  االولالربع 

 %61؛ احتمال ارتفاع جنٌه  7.63السعر المستهدف  –، شراء  ولكن غٌر تشغٌلٌة االولللربع  ارباحكٌما تحقق 
 

 EGX 30 rebasedمقابل  كٌماسهم 
  يٍ انعبو  االٔلاعهُج ششكت انصُبعبث انكًٛبٔٚت انًصشٚت كًٛب عٍ َخبئح اعًبل انشبع

اشٓش  انثالثتيهٌٕٛ خُّٛ عٍ فخشة  1002بهغ  سبرزٛث سدهج صبفٙ  1029/1010انًبنٙ 

يهٌٕٛ خُّٛ عٍ انفخشة انًًبثهت يٍ  2001 بقذسْ خسبسةيقبسَت ب 00/9/1029انًُخٓٛت فٙ 

 انعبو انًبنٙ انسببق0
  يهٌٕٛ خُّٛ )بذٌٔ خصى انًصشٔفبث  5فٙ يدًم انشبر نٛصم انٗ  اسحفبعٔزققج انششكت

 سحفبعيهٌٕٛ خُّٛ زققج فٙ انشبر انًًبثم نهعبو انًبنٙ انسببق ا٘ بب 109ـانخسٕٚقٛت( يقبسَت ب

اال اٌ ْبيش يدًم انشبر ظئٛم خذا يقبسَت ببنطبٛعٙ انخبسٚخٙ انز٘ حسققّ %0 55قذسِ 

% يقبسَت 505ْبيش يدًم سبر ٔصم ٔانششكت سٕاء فٙ انشبع انسبنٙ أ انشبع انًقبسٌ 

 يٍ انعبو انًبظ0ٙ% يسدم فٙ انشبع انًًبثم 404بٓبيش 
  ٗانخٙ ركشحٓب االداسة فٙ انسببق خالل سببة اال َفسٚشخع االَخفبض فٙ َخبئح االعًبل ان

 :اال ْٔٙانسُت انسببقت 
o  ٙاَخفبض يبٛعبث انششكت َخٛدت عذو اسخصذاس حصبسٚر حصذٚش ايُٛت ٔانخ

 أقفج انخصذٚش انٗ بعط انذٔل، ٔخبس٘ زبنٛب يخببعت ْزِ انًشكهت
o  انششكت عٍ اَخبج االيَٕٛب ْٕٔ يب ادٖ انٗ اَخفبض كًٛبث انُخشاث حٕقف

 ٔانسًبد ٔانز٘ ادٖ بذٔسِ انٗ اَخفبض يبٛعبث انششكت ْٕٔايش اسببزٓب
o  صٚبدة اسعبس انكٓشببء انخٙ َفزث انعبو انًبظٙ ٔقذ اثشث عهٗ اسحفبع حكبنٛف

 االَخبج ٔاَخفبض ْٕايشس االسببذ0 
o ٛعبث يٍ يُخدبث انششكت اندذٚذة بعذيع انعهى اَّ نى ٚخى ٔخٕد يب 

 الراهنة في المصنع الجديد باالجي: وقد علقث الشركة على اهم المسحجدات
  ٍٔحى حعبئخٓب فٙ انًخبصٌ 1029َٕٕٚٛ  00حى اَخبج االيَٕٛب بذءا ي 
  1029اغسطس  25حى بذء اَخبج انٕٛسٚب بخبسٚخ 
  1029سبخًبش  19حى االَخٓبء يٍ اخخببساث اداء انًصُع بخبسٚخ  
  ٌٕاسببٛع يٍ َخبئح االعًبل 4يٍ انًخٕقع خبْضٚت ٔزذة اَخبج انٕٛسٚب انسبئهت فٙ غع 

 

 

 الكٌماوٌات القطاع / الصناعة

 EGCH كود السهم

 0... سعر السهم
 991,999,178 عدد االسهم
8,838,982,67 رأس المال

0.,.8,922,86 رأس المال السوقً 0
 %28 التداول الحر 7

 .7.8 اسبوع 1. -اعلى سعر 

 8.80 اسبوع 1. -اقل سعر
 

 البند
 - 6الربع 
1029/29 

 - 6الربع 
1027/29 

 التغٌر السنوي
 - 1الربع 
1029/29 

 التغٌر الفصلً

 %:..6- 97.7 %:.6- 6.;; 6.:; انًبٛعبث

 %7.;;- 69.7 %;.99 7.7 5.: يدًم انشبر

 %69.8- %;..6 %8.9 %9.9 %9.9 ْبيش يدًم انشبر

 %97.5 ..:68 %;.7:8 79.9- 5..8 انشبر قبم االسخقطبعبث

 غ.م. %695 غ.م. %89- %.: ْبيش انشبر قبم االسخقطبعبث

 %86.9 9..9- %:.669- 79.9- ..8:- انشبر انخشغٛهٙ

 غ.م. %77- غ.م. %89- %8.- ْبيش اسبر انخشغٛهٙ

 %7.9: 5.6: غ.م. :.67- 5.6. صبفٙ انشبر

 غ.م. %..7; غ.م. %7..6- %678.5 صبفٙ انشبرْبيش 



 

 

 للمنتجات الجدٌدة 1029/1010بٌان من الشركة بالخطة التسوٌقٌة لعام 

  اال وهً:مع بداٌة انتاج االمونٌا/ الٌورٌا من المصنع الجدٌد فقد اجرت الشركة عدة خطوات لتسوٌق منتجاتها الجدٌدة 
  من انتاج :9فً بداٌة تنفٌذ مشروع االمونٌا / الٌورٌا تم توقٌع تعاقدٌن مع شركتً ترامكو واورٌنت لتصدٌر ما نسبته %

 الٌورٌا لجمٌع دول العالم باالسعار العالمٌة.
  السودان طن الى جمهورٌة 655,555من خالل خبرة الشركة تتوقع التصدٌر الى دول افرٌقٌة منها على سبٌل المثال 
  تم استالم طلبات جدٌة عبر االٌمٌل والمقابالت باالتحاد العربً لالسمدة من كبار عمالء الشركة لشراء اي كمٌات ٌورٌا

 متوقرة لدى الشركة بهدف التصدٌر.

 

% عن السعر الحالً 61جنٌه للسهم باحتمال صعود ٌبلغ  7.63ندعم توصٌاتنا بشراء السهم عند سعر مستهدف 
، اال اننا نوصً بتتبع اعمال الشركة ومدى نجاحها فً تسوٌق المنتجات الجدٌدة وقدرتها على السوقللسهم فً 

فتح اسواق عالمٌة وكذلك قدرة الشركة على تصرٌف منتجاتها محلٌا وتحقٌق مستهدفاتها التً اعلنت عنها من 
 1029دٌسمبر 62المنتهً فً  1029/1010قبل. وعلى كل حال فان نتائج اعمال الربع الثانً من العام المالً 

 هو االختبار الحقٌقً للشركة والذي علٌه سوف تتحدد مراجعتنا لفروض التنبؤ.
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 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى 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. هانشر 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 معلومات 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
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 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

 

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

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

 


