
 

 

 9102/9191للربع االول من عام  نتائج اعمال كيما غير المدققة

                                                                                 5/00/9102                               %99احتمال ارتفاع  –جنيه للسهم  9102السعر المستهدف  --شراء 

 

 مليون جنيه بدافع من ارباح العمليات الغير مستمرة 21بواقع  9102/9102ارباح في العام المالي كيما تحقق 
 

  عاو انًانً االٔل يٍ انزبع نهاعهُج شزكت انصُاعاث انكًٍأٌت انًصزٌت كًٍا عٍ َخائح االعًال غٍز انًذققت

يهٌٍٕ خٍُّ فً  090.20 جبهغخسارة خٍُّ يقارَت بصافً  يهٌٍٕ 210109زٍث زققج صافً ربر بهغ  9102/9191

كاَج انشزكت حسقق صافً  ٔاالٌزاداث االسخثًارٌت انعاو انًانً انسابق، ٔباسخثُاء انعًهٍاث غٍز انًسخًزةَفس انفخزة يٍ 

 يهٌٍٕ خ0ٍُّ 88022-ْا يٍ انعًهٍاث قذر خسارة

  انزبع االٔليهٌٍٕ خٍُّ خالل  202ٌأحً صافً انزبر اعهى يٍ حٕقعاث بزًٌٍٍز ٔانذي كاٌ ٌخٕقع صافً خسارة قذرْا 

 9102/91910يٍ انعاو انًانً 

  9102/9102انعاو انًانً انزبع انًًاثم يٍ يهٌٍٕ خٍُّ يقارَت باخًانً اٌزاداث فً  280012بهغج اٌزاداث انشزكت 

 %0080يهٌٍٕ خٍُّ باَخفاض قذرِ  220102بهغج 

  انعاو انًانً انًاظً انزبع انًًاثم يٍ عٍ  خسارةيهٌٍٕ خٍُّ يقارَت بًدًم  70200 جبهغخسارة زققج انشزكت يدًم

 %880بهغ فً انخسارة يهٌٍٕ خٍُّ باَخفاض  20.0

 ًٔاالٌزاداث ٔحسٕل انشزكت انى انخسائز انى حٕقف اَخاج االيٍَٕا فً  كاَج انشزكت فً ٔقج سابق قذ عشث االَخفاض ف

انخصذٌز انى بعط انذٔل اَّ يا سال ، باالظافت انى فً اخز افصاذ نٓا خاكٍذ انشزكتنْٕٔ ياٌشال يخٕقفا غبقا انًصُع 

خفاض ْٕايش االرباذ ، كًا ٌزخع اَيخٕقف َخٍدت ٔقف انخصارٌر االيٍُت انخً كاَج حسخاخٓا انشزكت يٍ اخم انخصذٌز

 انى ارحفاع اسعار انكٓزباء انًُفذ فً انعاو انًاظ0ً

  ٔزانٍا حخٕقع انشزكت اَخفاظا فً حكانٍفٓا َخٍدت اسخبذال خشء يٍ انكٓزباء بانًسطت اندذٌذة انخً حى حذشٍُٓا ٔانخً سٕف

 يٍدا ٔاث ْٕٔ يا سٕف ٌقهم يٍ االعخًاد عهى شبكت انكٓزباء0  90حٕفز 

 َٕفًبز انًاظً اَّ حى االَخٓاء يٍ عًهٍاث فسص ٔحدارب  7انشزكت فً خهست يدهس ادارحٓا انًُعقذ فً صززج  اٌعا

" جشغيل هصٌع االهىًيا % يٍ انطاقت االَخاخٍت، 011يصُع االيٍَٕا ٔحى حشغٍهّ حشغٍال كايال ٔقذ ٔصم االَخاج انى 
ٌع االهىًيا القذين ورلك لكىى الوصٌع الجذيذ يعول سىف يىفر على الشركة جكاليف الكهرباء الحي كاًث جسحخذم في هص

 بالغاز الطبيعي"

  اشارث انشزكت اٌعا اَّ حى االَخٓاء يٍ كافت اعًال انخزكٍباث ٔاالخخباراث نًصُع انٍٕرٌا ٔقذ حى انخشغٍم انخداري

 %22080نهًصُع ٔقذ ٔصهج َسبت االَخاج انٍٕيً انى 

  جقفس اى حيث ًحىقع  9102/9191ًحىقع اى جظهر اثار جشغيل الوصاًع على الشركة في الربع الثاًي هي العام الوالي

 االيرادات بشكل كبير ًظرا لبذء اًحاج االهىًيا واليىريا

 

 

 
 



 

 

البٌانات المدققة فور صدور وتحدٌث لتقٌٌم كٌما وفٌما ٌلً البٌانات المالٌة الغٌر مدققة للشركة، وسوف نوافٌكم بتحلٌل للنتائج 
 مٌزانٌات الكاملة:لواصدار الشركة ل

 االرقام  بالمليون جنيه

 - 0الربع 
9102/91 

 - 0الربع 
9102/02 

 التغير السنوي

 %.65- 1156 1.56 المبٌعات

 %55.. .35- 853- مجمل الربح / )الخسارة(

 %057 %6.53- %55.- )%( هامش مجمل الربح

 %.15 .6.5- 6650- من االنشطة المستمرة الربح / الخسارة ق5 الضرٌبة

 %657 %65- %63- )%( الهامش

 غ5م5 .6.5- 3756 صافً الربح / الخسارة

 غ5م5 %6355- %6.857 )%( هامش صافً الربح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة التقرٌرذا به ٌُقصد ال5 للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد 5 فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال5 هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 5مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق5 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 إن5 األشكال من شكل بأي جزء بأي
 5تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 5بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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

 


