
 

 

  تحدٌث التقٌٌم وتخفٌض القٌمة العادلة – الثانًالربع  نتائج اعمال –كٌما

 1/3/1010                                                                               1029/1010العام المالً 

 

 1029/1010لسنة  الثانًالربع 

؛ احتمال ارتفاع جنٌه 3366الى جنٌه  7.63من سعر المستهدف نخفض ال، لم ٌبدأ بٌع الٌورٌا بعد  – خسائر بالربع الثانًكٌما تحقق 

 ونوصً بالشراء  - 62%
 

 EGX 30 rebasedمقابل  كٌماسهم 
  يٍ انعبو  انثبًَاعهُج ششكت انصُبعبث انكًٍبٌٔت انًصشٌت كًٍب عٍ َخبئح اعًبل انشبع

 انثالثتيهٌٍٕ خٍُّ عٍ فخشة  3.73 جبهغ خسبسةزٍث سدهج صبفً  1029/1010انًبنً 

يهٌٍٕ خٍُّ عٍ انفخشة  971لذسِ  بصبفً سبريمبسَت  32/21/1029اشٓش انًُخٍٓت فً 

 سببك.انًًبثهت يٍ انعبو انًبنً ان
  يهٌٍٕ  8174بهغ  1029صبفً سبر عٍ انسخت اشٓش انًُخٍٓت فً دٌسًبشٔزممج انششكت

 .1024/29يهٌٍٕ خٍُّ عٍ َفس انفخشة يٍ عبو  371خٍُّ يمبسَت بصبفً خسبسة بهغج 
  بذٌٔ خصى  يهٌٍٕ خٍُّ 10زممج انششكت يدًم خسبسة يٍ انعًهٍبث انشئٍسٍت بهغج(

 فً انشبع انًمبسٌ يهٌٍٕ خٍُّ  2272ًدًم سبر ـانًصشٔفبث انخسٌٕمٍت( يمبسَت ب
  يهٌٍٕ خٍُّ. 84خبءث انُخبئح فً انشبع انثبًَ يذعٕيت ببسببذ فشٔق عًهت بهغج 
  يهٌٍٕ خٍُّ  66اسحفعج انًصشٔاث انعًٕيٍت ٔاالداسٌت بشكم كبٍش فً انشبع انثبًَ انى

رنك االسحفبع انى  % سبع سٌُٕب ٔلذ عضث انششكت االسببة ف33ً% سٌُٕب ٔ 286ببسحفبع 

 ٍت ناللسبو انًخٕلفت عهى انًصشٔفبث انعًٕيٍت ٔاالداسٌتحسًٍم بعط يصشٔفبث االَخبخ
 ًاسخع سئٍس يدهس االداسة اسببة اَخفبض انًبٍعبث انى انخبن 

o  ًاَخفبض يبٍعبث انششكت َخٍدت عذو اسخصذاس حصبسٌر حصذٌش ايٍُت ٔانخ

 يخببعت ْزِ انًشكهت ألفج انخصذٌش انى بعط انذٔل، ٔخبسي زبنٍب
o  اَخفبض يبٍعبث انفٍشٔسٍهٍكٌٕ َخٍدت ٔخٕد سكٕد ببالسٕاق ٔٔخٕد

 فٍشٔسٍهٍكٌٕ يٍ انصٍٍ فً االسٕاق 
o  صٌبدة اسعبس انكٓشببء انخً َفزث انعبو انًبظً ٔلذ اثشث عهى اسحفبع حكبنٍف

 االَخبج ٔاَخفبض ْٕايشس االسببذ. 
o  18/22/1029بخبسٌخ اٌمبف ٔزذة اَخبج انٍُخشٌك السببة بٍئٍت 
o زخى اًٌَبٍعبث يٍ يُخدبث انششكت اندذٌذة نٔخٕد  يع انعهى اَّ ال 

 

 

 الكٌماوٌات القطاع / الصناعة

 EGCH كود السهم

 53.4 سعر السهم

 175,..91,9. عدد االسهم

 5,535,952,670 رأس المال

 5,660,996,219 رأس المال السوقً

 %25 التداول الحر

 7312 اسبوع 41 -اعلى سعر 

 5350 اسبوع 41 -اقل سعر
 

 البند
 - 2الربع 
2012/20 

 - 2الربع 
2018/12 

 التغٌر السنوي
 - 1الربع 
2012/20 

 التغٌر الفصلً

 %2878- 6872 %8072- .2227 .887 انًبٍعبث

 %89678- 870 %14072- 2272 2979- يدًم انشبر

 %171 %.7. %.887- %979 %3874- ْبيش يدًم انشبر

 %24874 8072 %8272- 1178- 3870- انشبر لبم االسخمطبعبث

 %4274- %61 %8079- %10- %62- ْبيش انشبر لبم االسخمطبعبث

 %473.- 8374- %1.378- .187- 9874- انشبر انخشغٍهً

 %8976 %43- %28970- %13- %2.1- ْبيش اسبر انخشغٍهً

 %28676- 4072 %80876 971 3.73- صبفً انشبر

 %.2287- %21370 %872.- %473 %6679- صبفً انشبرْبيش 



 

 

 تحدٌث على التقٌٌم نتٌجة المستجدات التالٌة والتً تؤثر على اعمال الشركة المستقبلٌة

  عام نهاٌة فً للطن دوالر 12.78 لٌبلغ% 26 بواقع عالمٌا الٌورٌا اسعار تانخفضحٌث نتٌجة انخفاض اسعار الٌورٌا عالمٌا 

، وعلٌه فقد تم تخفٌض توقعات اسعار الٌورٌا لسنوات التقدٌرات بداٌة من عام السنة بداٌة فً للطن دوالر 160 مقابل 1029

لتتماشى مع االسعار الجدٌدة وهو ما اثر على االٌرادات المتوقعة من السماد وخاصة الٌورٌا  1018وحتى عام  1010

 المصدرة.
  والتً ٌتوقع ان تبدأ االنتاج والمبٌعات فً منتصف الربع الثالث من عام  1نتٌجة تأخر االنتاج من المصنع الجدٌد كٌما

  1029/1010هر ماٌو تقرٌبا مما سٌؤثر باالنخفاض على اٌرادات عام شفً  10229/1010
 ٌعات السماد والنترات والفٌروسٌلٌكون فقد فً ضوء المبٌعات الحالٌة لمنتجات الشركة والتً اظهرت انخفاض فً كل من مب

 تم تخفٌض تقدٌرات مبٌعات هذه المنتجات عن التقدٌرات السابقة لتعكس االداء الفعلً للشركة. 
 :وفٌما ٌلً التقدٌرات الجدٌدة لالٌرادات مقارنة بالتقدٌرات القدٌمة 

 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 )مليون جنيه( قبل التحديث

 4599.59 4137.54 3719.92 3342.07 2874.80 االٌشاداث

 2483.01 2195.90 1943.66 1741.83 1521.11 يدًم انشبر

 1272.35 929.10 637.00 400.79 166.26 صبفً انشبر

      
 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 )مليون جنيه( بعد التحديث

 4500.58 4134.41 3663.18 3230.05 1457.45 االٌشاداث

 1948.32 1716.23 1456.11 1223.91 493.62 يدًم انشبر

 403.72 230.82 63.73 94.79- 603.57- صبفً انشبر

 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 )%( التغير

 %2.2- %0.1- %1.5- %3.4- %49.3- االٌشاداث

 %21.5- %21.8- %25.1- %29.7- %67.5- يدًم انشبر

 %68.3- %75.2- %90.0- %123.7- %463.0- صبفً انشبر

 

% 25جنٌه للسهم بتخفٌض قدره  3366جنٌه الى  7363وبناءا علٌه فقد تم تخفٌض القٌمة العادلة للسهم من 

 %. مع تأكٌد توصٌتنا بالشراء للسهم عند المستوٌات السعرٌة الحالٌة62وباحتمال صعود عن سعر السوق ٌبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 


