
 

 

 االنتقاء  من بٌن الصناعات هو االفضل –الكٌماوٌات االسمدة وقطاع 

 6262ابرٌل  62

 

 على مدار عام 02مقارنة بمؤشر اي جً اكس  الكٌماوٌاتاداء اسهم 

 
 
 
 

 البند
سعر 
 السهم

رأس المال 
 السوقً

مضاعف 
 الربحٌة

مضاعف القٌمة 
 الدفترٌة

عائد 
 التوزٌعات

 الرؤٌة

 سلبً %6.5 1.08 7.65 3,732.75 7.11 نهبتروكٍماوٌاث كرٌر سٍدي

 محاٌد %8.6 3.69 6.95 20,429.77 16.19 انكٍماوٌت انصناعاث و نألسمدة ابىقٍر

 محاٌد %84.5 0.65 45.67 81507.43 1.44 "كٍما" انمصرٌت انكٍماوٌت انصناعاث

 اٌجابً -- 0.51 3.11 588.70 3.07 انمصرٌت وانصناعٍت انمانٍت

 اٌجابً -- 0.78 11.36 856.58 6.77 مصر صناعة الكٌماوٌات

  %15.3 1.34 14.95 28,831.40  المتوسط
 

القطاعات التً تظهر نموا فً الفترة الحالٌة على الرؼم من المشاكل المرتبطة : ٌعتبر قطاع االسمدة من االسمدةاداء قطاع التعلٌق على 
بفٌروس كورونا، حٌث ترتبط الصناعة والطلب علٌها بالقطاع الزراعً والذي ٌعتبر من القطاعات الدفاعٌة التً تتأثر قلٌال بالمشكالت. 

االمداد نتٌجة مشاكل النقل وانخفاض الطاقة االنتاجٌة للمصانع اال انه على صعٌد العرض فقد تأثر العرض نسبٌا نتٌجة تأثر سالسل 
مدة خالل شهر مارس سنتٌجة الحظر المفروض على بعض المدن والذي اثر على المعروض من االسمدة دون الطلب مما دفع اسعار اال

دوالر للطن  184اضٌة. بلػ سعر الٌورٌا حالٌا على مدار الفترة الم بطااهالى اعلى قلٌال بعد ان كانت اسعار الٌورٌا مثال تاخذ اتجاه 

ظهر الرسم ان سهم ٌوبالنظر الى اداء اسهم شركات االسمدة فً العام الماضً  .1741 بنهاٌة دٌسمبردوالر للطن  140.6مرتفعا من 
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ٌٌم تظهر المالٌة على صعٌد مؤشرات التق. و87المالٌة والصناعٌة المصرٌة افضل اداءا من اقرانه مقارنة بمؤشر اي جً اكس 

مرة )مقارنة بمتوسط  8.4والصناعٌة اقل تقٌٌمات بناءا على مضاعؾ الربحٌة ومضاعؾ القٌمة الدفترٌة اذ ٌبلػ مضاعؾ الربحٌة 

 مرة(. 4.81مرة )مقارنة بتموسط  7.64(  ومضاعؾ قٌمة دفترٌة للخمس شركات مرة 41.16

انتعاشا فً الطلب على منتجات المطهرات والمنظفات  الكٌماوٌات: فٌسجل قطاع وصناعة شركات الكٌماوٌات والبتروكٌماوٌاتأما عن 
والتً تستخدم فٌها بعض الكٌماوٌات مثل الصودا الكاوٌا و الكلور وهما منتجا من منتجات مصر لصناعة الكٌماوٌات التً نعتقد بان 

نعتقد بان الوضع الحالً لٌس فً ف كٌماوٌاتصناعة البترواٌجابً فً الفترة الحالٌة وسوؾ تؤثر االحداث علٌه باالٌجاب. اما تأثرها 
صالحها حٌث ان البتروكٌماوٌات تشهد انخفاضا فً الطلب وانخفاضا فً اسعار المنتجات خصوصا البولً اٌثٌلٌن، وذلك الرتباط 

لٌة لفترة قبل ان ترول والذي شهد انخفاضا فً الفترة الماضٌة وٌتوقع ان ٌظل عند مستوٌات اسعاره الحاباسعار البتروكٌماوٌات بال
   ٌعاود االرتداد.

 عقود مستقبلٌة  –اسعار البولً اٌثٌلٌن  البحر االسود –اسعار الٌورٌا 

  

 

بشكل عام فً ظل الظروف الحالٌة من وجود وباء كورونا وتعطل معظم حركات النقل والتجارة حول العالم ٌمكن للمستثمر االنتقاء 
من بٌن االسهم االقل تضررا واالكثر استفادة من الموقف، وربما االكثر جاذبٌة من حٌث االسعار الن السوق سوف ٌعاود الصعود 

 مراكز عند االسعار الرخٌصة الحالٌة. وعلى المستثمرٌن ان ٌتخذو 

هذا وٌمكن القول بتجنب بعض االسهم او حتى بعض الصناعات فً الفترة الراهنة واالقبال على اخرى، وبالنسبة لقطاع االسمدة 
كٌماوٌات افضل والكٌماوٌات نرى ان االسمدة ٌمكن ان تكون اقل تأثرا باالحداث نظرا لطبٌعتها وارتباطها باالغذٌة، بٌنما ٌعتبر ال

ما فً ظل تدنى الطلب على البترول حالٌا ٌنطها ارتباطا وثٌقا بحلول االزمة الحالٌة، وزٌادة الطلب على منتجاتها، بالقطاعات الرتبا
  وانخفاض اسعاره نعتقد ان البتروكٌماوٌات هً االسوأ اداءا وسط القطاع ككل.



 

 

 

  SKPC -سٌدي كرٌر للبتروكٌماوٌات "سٌدبك" 

 6262خالل هذا الضعف ضعٌف وٌتوقع ان ٌستمر  المالً والتشغٌلً السهم رخٌص ولكن االداء

 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم ة للشركةٌهٌكل الملك

 مرخص مال برأس 4110 سنة تأسست مصرٌة مساهمة شركة هً كرٌر سٌدي شركة

 تعمل. جنٌه ملٌون 41767 ٌبلػ ومدفوع مصدر ورأسمال جنٌه ملٌون 61477 به

 اإلٌثٌلٌن الشركة وتنتج. والنهائٌة والوسٌطة االساسٌة البتروكٌماوٌات انتاج فً الشركة

 116 انتاجٌة بطاقة إٌثٌلٌن البولً  تنتج كما، سنوٌا   طن ألؾ 877 تبلػ انتاجٌة بطاقة

 ، سنوٌا   طن أالؾ 47 انتاجٌة بطاقة 4 البٌوتٌن اٌضا   الشركة تنتج .سوٌا   طن ألؾ

 من% 67 ٌعادل ما بتصدٌر الشركة تقوم .سنوٌا   طن ألؾ 67 انتاجٌة بطاقة والبوتاجاز

 مما االسكندرٌة فً الشركة مصنع وٌقع. المحلً السوق الى ٌوجه والباقً تقرٌبا   انتاجها
 .المٌناء بجانب وجودها مٌزة ٌعطٌها

جنٌه للسهم وهو ما ٌعكس مضاعؾ ربحة متوسطه  0ٌتداول السهم حالٌا عند مستوٌات اسعار 

بمتوسط مضاعؾ الربحٌة للشركة على مدار السنوات الثالث الماضٌة البالػ مرة، مقارنة  0.56

% من متوسطه التارٌخً. اٌضا ٌتداول السهم 41اي ان السهم ٌتداول على خصم  ةمر 1.15

 مرة. 4.73مته الدفترٌة اذ ٌبلػ مضاعؾ القٌمة الدفترٌة قٌل مساوٌا

قد تراجع بشكل حاد نتٌجة تراجع االٌرادات  1741اال ان االداء المالً للشركة فً عام 

واالسعار للبتروكٌماوٌات عالمٌا، مع ثبات التكالٌؾ التً تحدد وفقا لشروط شركة جاسكو، حٌث 
 بٌعلا منتج) ةكثافلا ًلعا إٌثٌلٌن ًلبولا ةوخاص ةبتروكٌماوٌلا منتجاتلا أسعار تراجعت

ا األكثر/رئٌسًلا ا ربع٪ 5 ةبنسبلسٌدي كرٌر(  مبٌع   ٌ ا٪ 11 و سنو  ٌ ا سنو  تباطؤ الستمرار نظر 

، باالضافة الى تأثر 1741فً الربع الرابع من  مًلعالا معروضلا ونمو مىالعال طلبلا

  .1741% تقرٌبا خالل 41سبة الصادرات بارتفاع قٌمة الجنٌه امام الدوالر بن

، 1741مرة فً  1.4الى  1740مرة فً عام  3اٌضا تراجع معدل دوران االصول الثابتة من 

. 1741% فً 41الى  1740% فً 81كما انخفض معدل العائد على حقوق المساهمٌن من 

 وهو ما ٌشٌر الى تراجع اداء الشركة. 

نتوقع تباطؤ الطلب العالمً وحركة التجارة مما له اثر عن الفترة القادمة وتأثٌر فٌروس كورونا 
، كما نتوقع استمرار انخفاض 1717على اٌرادات الشركة وخصوصا الصادرات فً عام 

 االسعار كنتجة النخفاض الطلب اٌضا.

 

 الكيماويات القطاع / الصناعة

 SKPC كود السهم

 56522 عدد االسهم

 0.25222 رأس المال

 0.20623 المال السوقًرأس 

 %03252 التداول الحر

 220 سعر السهم

 %5320- التغٌر منذ سنة

 %6223- التغٌر من بداٌة السنة

 0320 اسبوع 56 -اعلى سعر 

 023 اسبوع 56 -اقل سعر

  

 

 6204التغٌر  6203التغٌر  6204 6203 6202 أهم المؤشرات المالٌة
 %41.40- %46.04 11157.53 61001.17 11116.14 انمبٍعاث

 %64.55- %46.81 341.46 41511.11 41153.17 مجمم انربح

 %60.11- %48.48 555.51 41656.67 41838.35 انربح قبم االستقطاعاث

 %51.11- %41.05 130.43 41113.08 41484.50 صافً انربح

 نقطة مئوٌة 41.3- نقطة مئوٌة 7.4- %45.64 %11.81 %11.17 هامش مجمم انربح

 نقطة مئوٌة 48.5- نقطة مئوٌة 7.5- %48.11 %10.71 %10.07 هامش انربح قبم االستقطاعاث

 نقطة مئوٌة 41.5- نقطة مئوٌة 7.1- %1.31 %11.10 %11.55 هامش صافً انربح

 %44.07- %46.14 61741.70 61503.61 11311.18 اجمانً االصىل

 %3.31- %41.31 81115.13 81001.10 81811.11 حقىق انمهكٍت

 سلبً



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

الؾ  116الؾ طن سنوٌا، كما تقوم بانتاج البولً اٌثٌلٌن بطاقة انتاجٌة  877تقوم الشركة بانتاج االٌثٌلٌن بطاقة انتاجٌة تبلػ  

 الؾ طن سنوٌا. 67االؾ طن والبوتاجاز بطاقة  47بطاقة انتاجٌة  4 –طن )المنتج الرئٌسً(، وتقوم بانتاح البٌوتٌن 

 471بكمٌات تتراوح بٌن % من انتاجها من المنتج الرئٌسً البولً اٌثٌلٌن الى الخارج 67تقوم الشركة بتصدٌر ما متوسطه  

ٌاجاتها، اال ان انخفاض ، وهو ما ٌوفر العملة االجنبٌة للشركة لسد احت1741و 1743الؾ طن فً عامً  441الؾ طن الى 

كان له اثر على انخفاض اٌرادات الصادرات، كما ان انخفاض الطلب على  1741سعر صرؾ الدوالر مقابل الجنٌه فً عام 

 البتروكٌماوٌات كان له تأثٌر على انخفاض االسعار ونخفاض اٌرادات الشركة اٌضا.

طن لكل  111.6% عن العام المالً السابق البالػ 4.6اض قدره طن لكل عامل بانخف 136.4بلؽت انتاجٌة العامل فً الشركة  

ملٌون جنٌه  6.6ملٌون جنٌه لكل عامل مقابل  1.6% لتبلػ 43عامل، كما انخفضت االٌرادات لكل عامل فً الشركة بنسبة 

 .1743لكل عامل فً عام 

لٌن ومشتقاته، وشركة الخدمات اللوجٌستٌة الشركة لدٌها استثمارات طوٌلة االجل فً شركات عدة هً المصرٌة النتاح الٌثٌ 
للبتروكٌماوٌات، وشركة تكنولوجٌا االخشاب، وشركة االسكندرٌة لالكلٌرٌك فاٌبر، وتبلػ اجمالً االستثمارات بالقٌمة الدفترٌة 

 ملٌار جنٌه. 4.784

 1741ٌوم فً عام  60و الى  1743ٌوم فً عام  61الى  1740ٌوم فً عام  14بالنسبة لمعدل دوران المخزون فقد ارتفع من  

وهو ما ٌعنً انخفاض حركة المخزون فً الشركة، اال ان الجٌد ان معدالت دوران اوراق القبض والتً تشٌر الى معدالت 

وهو ما ٌعنً زٌادة معدالت  1741ٌوم فً عام  41.1الى  1740ٌوم فً عام  15التحصٌل من العمالء قد انخفضت من 

 جلة وبالتالً تدعٌم موقؾ الشركة النقدي.المبٌعات النقدٌة عن اآل

ملٌون  651الى  1743ملٌون جنٌه فً عام  4485على صعٌد التدفقات النقدٌة انخفضت التدفقات النقدٌة التشؽٌلٌة للشركة من  

 اال انها مازالت موجبة.، نتٌجة انخفاض االرباح 1741جنٌه فً عام 

جنٌه للسهم )عشرة قروش( وهو مبلػ صؽٌر جدا ٌعكس معدل  7.4توزٌع  وبخصوص التوزٌعات النقدٌة اقترح مجلس االدارة 

 %.4.0عائد على التوزٌعات ٌصل الى 

 

 

 أهم النسب المالٌة

 6204التغٌر  6203التغٌر  6204 6203 6202 
 %62.5- %14.8 0.93 2.47 2.16 ربحٍت انسهم

 %8.8- %12.8 6.56 7.20 6.38 انقٍمت اندفترٌت نهسهم

 %39.8 %41.3- 9.68 6.92 11.79 انربحٍتمضاعف 

 %42.5- %40.3- 1.37 2.38 3.98 مضاعف انقٍمت اندفترٌت

 %30.0- %25.8- 4.1 5.9 8.0 معدل دوران االصىل انثابتت

 %2.8- %0.2- 0.99 1.02 1.02 معدل دوران اجمانً االصىل

 نقطة مئوٌة 17.1- نقطة مئوٌة 7.5 %14.1 %34.4 %33.8 انعائد عهى حقىق انمهكٍت

 نقطة مئوٌة 48.1- نقطة مئوٌة 7.1- %9.7 %22.9 %23.1 انعائد عهى اجمانً االصىل



 

 

 ABUK  - الكٌماوٌة الصناعات و لألسمدة ابوقٌر

 اسعار الٌورٌا تعاود االرتفاع بفعل نقص المعروض بسبب كورونامركز مالً قوي، 
 
 

 على اداء السهم ملخص التعلٌق ة للشركةٌهٌكل الملك

وتم قٌدها فً البورصة  4105تأسست شركة ابوقٌر لالسمدة والكٌماوٌات فً عام 

، وؼرض الشركة هو صناعة جمٌع انواع االسمدة االزوتٌة 4111المصرٌة عام 

والمواد الكٌماوٌة وعلى االخص المخصبات الكٌماوٌة والمواد المرتبطة بها، ومن اهم 
ٌا والٌورٌا نترات النشادر وسلفات النشادر وسلفات منتجات الشركة هً؛ االمون

 . الماؼنسٌوم

جنٌه للسهم وهو ما ٌعكس مضاعؾ ربحة  45.1ٌتداول السهم حالٌا عند مستوٌات اسعار 

مرة، مقارنة بمتوسط مضاعؾ الربحٌة للشركة على مدار السنوات الثالث  5.16متوسطه 

% من متوسطه التارٌخً. اٌضا 81ي ان السهم ٌتداول على خصم مرة ا 47.1الماضٌة البالػ 

مرة( اذ ٌبلػ  5.7ثة الماضٌة )الٌتداول السهم تحت متوسط مضاعؾ قٌمته الدفترٌة للسنوات الث

 مرة. 8.6مضاعؾ القٌمة الدفترٌة 

% 5.0ٌعكس االداء المالً للشركة للسنوات الثالث الماضٌة نموا فً االٌرادات بلػ متوسطة 

% وقد نمت ارباح الشركة فً االثنى عشر شهرا 44كما ٌعكس نموا فً االرباح متوسطه 

% على الرؼم من التراجع الملحوظ عالمٌا فً اسعار 1بنسبة  1741المنتهٌة فً دٌسمبر 

الى قدرة الشركة على حفظ مبٌعاتها وارباحها تحت الظروؾ الحالٌة. اما  الٌورٌا وهو ما ٌشٌر
رونا( وفتشٌر القراءات الى تباطؤ حركة التجارة العالمٌة )بسب فٌروس ك 1717عن عام 

ومتوقع ان فً المعروض وانخفاضا فً الطلب  انخفاضاوكذلك قطاع االسمدة الذي ربما ٌشهد 
، القادمة بفعل اؼالقات المصانع حول العالم ونقص المعروض ترتفع االسعار فً االشهر الثالثة

ملٌار جنٌه اي  0.70عند  1717-1741وفً ضوء ذلك حددت موازنة الشركة اٌرادات عام 

 % عن العام السابق له. 43بانخفاض 

، 1741مرة فً  44.6الى  1743مرة فً عام  41.4تراجع معدل دوران االصول الثابتة من 

فً مدى مقبول، بٌنما ٌظل معدل دوران اجمالً االصول ثابتا عند نفس النسبة اال انه مازال 
 مرة 4.4على مدار العامٌن الماضٌٌن عند 

نعتقد ان السهم من االسهم القوٌة اال ان قطاع االسمدة ككل من الممكن ان ٌتعرض الى تباطؤ 
 . ةالعالمٌ الصناعةكما ذكرنا سببه انتشار فٌروس كرونا وتأثٌره على 

 

 الكٌماوٌات القطاع / الصناعة

 ABUK كود السهم

 0.62024 عدد االسهم

 0.34623 رأس المال

 62.06423 رأس المال السوقً

 %02222 التداول الحر

 0226 سعر السهم

 %0320- التغٌر منذ سنة

 %6622- التغٌر من بداٌة السنة

 6225 اسبوع 56 -اعلى سعر 

 0622 اسبوع 56 -اقل سعر

  
 

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر أهم المؤشرات المالٌة

 %6.16 %0.11 31115.41 31771.31 01140.16 انمبٍعاث

 %5.57 %6.61 81401.44 11131.16 11315.41 مجمم انربح

 %11.13- %16.11 11073.61 81600.70 11151.70 انربح قبم االستقطاعاث

 %1.11 %40.11 11111.43 11311.67 11816.11 صافً انربح

 نقطة مئوٌة 7.1 نقطة مئوٌة 7.1- %80.51 %80.18 %83.47 هامش مجمم انربح

 نقطة مئوٌة 41.5- نقطة مئوٌة 44.6 %81.70 %11.55 %88.41 هامش انربح قبم االستقطاعاث

 نقطة مئوٌة 7.1- نقطة مئوٌة 8.7 %81.35 %86.15 %81.11 هامش صافً انربح

 %5.83 %41.17 01354.14 01831.01 51616.88 اجمانً االصىل

 %45.58 %16.16 61611.56 11061.71 81016.00 حقىق انمهكٍت

 حٌادي



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

 باجمالً. 8 وابوقٌر 1 وابوقٌر 4 ابوقٌر هً مصانع ثالثة من المخلوطة واالسمدة االزوتٌة االسمدة من العدٌد الشركة تنتج 

 511و نترات، طن الؾ 361 و ٌورٌا طن الؾ 614  وانتاج. الثالثة المصانع من( 1741) سنوٌا امونٌا طن ملٌون 4.4 انتاج

 . مخصوص ٌورٌا طن الؾ

 باالسعار المحلً للسوق االنتاج من% 66 توجٌه ٌتم بٌنما العالمٌة باالسعار الخارج الى انتاجها من% 16 الشركة تصدر 

 االٌرادات من% 56 بواقع جنٌه رملٌا 6.5 حوالً 1741 المالً العام فً الصادرات قٌمة بلؽت وقد. المدعمة

 وحدة للملٌون دوالر 1.6 عند مدعم بسعر علٌه تحصل حٌث الطبٌعً، الؽاز على اعتمادا االسمدة بتصنٌع الشركة تقوم 

 حصول ان اال المدعم، بالسعر المحلً السوق فً االسمدة من انتاجها من% 66 حوالً الشركة تبٌع المقابل فً حرارٌة،

 .للٌورٌا العالمٌة االسعار انخفاض حالة فً االرباح هامش من ادنى حدا   لها ٌضمن المدعم بالسعر الؽاز على الشركة

شركة حلوان لالسمدة شركة الوادي شركة االسكندرٌة لالسمدة و الشركة لدٌها استثمارات طوٌلة االجل فً شركات عدة هً  

ملٌون  818.6للصناعات الفوسفاتٌة و الشركة العالمٌة لالستثمارات البتروكٌماوٌة وتبلػ اجمالً القٌمة الدفترٌة لالستثمارات 

 جنٌه.

كما  1741ٌوم بنهاٌة دٌسمبر 478ٌشهد معدل دوران المخزون ثباتا نسبٌا خالل الثالث سنوات الماضٌة اذ ٌبلػ االن حوالً  

ٌوم وهو ما ٌشٌر الى ان معظم االٌرادات نقدٌة وهو ما ٌظهر فً التدفقات  43ان فترة التحصٌل قصٌرة اذ تبلػ فً المتوسط 

 النقدٌة التشؽٌلٌة القوٌة للشركة.

 4771.4الى  1743ملٌون جنٌه فً عام  4133.1على صعٌد التدفقات النقدٌة انخفضت التدفقات النقدٌة التشؽٌلٌة للشركة من  

 .قوٌة، نتٌجة انخفاض االرباح اال انها مازالت 1741ملٌون جنٌه فً عام 

% اي انها تمول جمٌع عملٌاتها عن طرٌق 7.1تتمتع الشركة بمركز مالً قوي حٌث تبلػ نسبة القروض الى حقوق الملكٌة  

 التموٌل الذاتً. 

 الشركة تكالٌؾ زٌادة على تأثٌر له ٌكون سوؾ وهوما القادمة السنوات خالل ٌحدث ان متوقع الطبٌعً الؽاز عن الدعم رفع 
 ثم ومن المحلٌة االسمدة سعر تحرٌر ٌصاحبه سوؾ القرار الن نظرا محدود سٌكون التأثٌر ان اال ربحٌتها، انخفاض ثم ومن
 .عالمٌا االسمدة اسعار انخفاض حاالت فً باستثناء العالمٌة، باالسعار البٌع

 

 أهم النسب المالٌة

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 

 %4.2 %17.9 2.33 2.24 1.90 ربحٍت انسهم

 %16.6 %25.2 4.39 3.77 3.01 انقٍمت اندفترٌت نهسهم

 %12.4- %9.7- 8.96 10.23 11.33 مضاعف انربحٍت

 %21.7- %15.0- 4.76 6.08 7.15 مضاعف انقٍمت اندفترٌت

 %18.5- %5.6 11.5 14.1 13.3 معدل دوران االصىل انثابتت

 %0.9- %4.4- 1.07 1.08 1.13 معدل دوران اجمانً االصىل

 نقطة مئوٌة 5.8- نقطة مئوٌة 8.0- %53.1 %59.4 %63.1 انعائد عهى حقىق انمهكٍت

 نقطة مئوٌة 7.3- نقطة مئوٌة 4.5 %37.5 %38.2 %36.6 انعائد عهى اجمانً االصىل



 

 

  EGCH  -الصناعات الكٌماوٌة المصرٌة "كٌما" 

 نؤمل على مبٌعات الٌورٌا – 6كٌما  اداء ضعٌف، ولكن فً انتظار حصاد المصنع الجدٌد

 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم ة للشركةٌهٌكل الملك

 مساحة على السكنٌة ومدٌنتها(  كٌما)  مصانع وأقٌمت 4165تأسست شركة كٌما سنة 

 وقد. متر كٌلو أربعة بحوالى أسوان مدٌنة من الشرقى الجنوب فى فدان 4470 قدرها

 محطة من المتولدة الكهربائٌة الطاقة إلستؽالل بأسوان(  كٌما)  إنشاء فكرة قامت
. وتنتج المحطة طاقة من الفائض األكبر الجزء إستؽالل إلمكان أسوان خزان كهرباء

اربعة منتجات هً سماد نترات االمونٌوم، ونترات االمونٌوم النقٌة،  الشركة حالٌا
وسبٌكة الفٌروسٌلٌكون، وؼبار السلٌكا، وحالٌا جاري االنتهاء من مصنع االسمدة الجدٌد 

 النتاج سماد الٌورٌا.

تعمل الشركة حالٌا على االنتهاء من انشاءات المصنع الجدٌد النتاج االمونٌا من الؽاز 

ملٌار جنٌه، حٌث تبلػ الطاقة االنتاجٌة  44.5مصنع انتاج الٌورٌا بتكلفة تبلػ الطبٌعً و

 603الؾ طن سنوٌا بٌنما تبلػ الطاقة االنتاجٌة للٌورٌا  885المتوقعة النتاج االمونٌا 

الؾ طن سنوٌا. هذا التحول فً التصنٌع واالعتماد على الؽاز الطبٌعً فً انتاج االمونٌا 
ضمن شركات انتاج االسمدة ذات الهامش الربحً المرتفع حٌث سوؾ ٌضع شركة كٌما 

دوالر لكل ملٌون وحدة حرارٌة وسوؾ  1.6تحصل الشركة على الؽاز الطبٌعً بقٌمة 

 % على التوالً.16% و66ٌوجه انتاج الشركة الى السوق المحلً والتصدٌر بنسبة 

وحدات االنتاج بها اضافة الى ارتفاع حالٌا ٌعتبر االداء المالً للشركة هزٌل نظرا لتوقؾ بعض 
التكالٌؾ الناتجة عن ارتفاع اسعار الكهرباء المستخدمة فً المصنع القدٌم، وهو ما ٌؤدي الى 

المونٌا الجدٌد والٌورٌا والذي من انخفاض الربحٌة، اال اننا نعول على بدء االنتاج من مصنع ا
الشركة. ومتوقع ان ٌبدأ انتاج المصنع  نه ان ٌرفع االٌرادات بشكل كبٌر وٌزٌد من ربحٌةشأ

 .1741/1717تسوٌق منتجاته بحلول الربع الثالث من العام المالً 

جنٌه للسهم اي بزٌاة عن  5.88توصٌتنا على سهم الشركة بالشراء ونضع سعر مستهدؾ عند 

 %. 478سعر السوق الحالً تبلػ 

 

 الكٌماوٌات القطاع / الصناعة

 EGCH كود السهم

 34022 عدد االسهم

 0.02024 رأس المال

 0.22226 رأس المال السوقً

 %00205 التداول الحر

 020 سعر السهم

 %0024- التغٌر منذ سنة

 %6022- التغٌر من بداٌة السنة

 220 اسبوع 56 -اعلى سعر 

 622 اسبوع 56 -اقل سعر

  
 

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر أهم المؤشرات المالٌة

 %11.06- %14.16- 131.46 171.10 533.15 انمبٍعاث

 %34.11- %50.11- 48.13 07.00 117.63 مجمم انربح

 %10.06 غ.م. 471.31 07.11 11.68- انربح قبم االستقطاعاث

 %86.16 غ.م. 03.80 60.56 7.13- صافً انربح

 نقطة مئوٌة 41.3- نقطة مئوٌة 41.6- %1.50 %40.67 %81.71 هامش مجمم انربح

 نقطة مئوٌة 41.1 نقطة مئوٌة 81.7 %85.14 %40.66 %41.15- هامش انربح قبم االستقطاعاث

 نقطة مئوٌة 48.8 نقطة مئوٌة 41.1 %10.63 %41.16 %7.41- هامش صافً انربح

 %15.01 %17.15 481818.10 471687.71 01670.51 اجمانً االصىل

 %45.07 %81.71 61511.16 11340.14 81611.15 انمهكٍتحقىق 

 حٌادي



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

نترات االمونٌوم  الؾ طن سنوٌا و 436تقوم الشركة بانتاج مجموعة من المنتجات منها سماد نترات االمونٌوم بطاقة انتاجٌة  

الؾ  1.6الؾ طن وؼبار السلٌكا بطاقة انتاجٌة  0.6انتاجٌة الؾ طن سنوٌا و سبٌكة الفٌروسٌلٌكون بطاقة  30النقٌة بطاقة 

  الؾ طن سنوٌا. 603طن. وسوؾ تقوم الشركة بانتاج وتسوٌق سماد الٌورٌا بطاقة انتاجٌة تبلػ 

% من انتاجها سواء من منتج نترات االمونٌوم النقٌة او سبٌكة الفٌروسٌلٌكون واحٌانا ؼبار 68تصدر الشركة ما متوسطه  

% من انتاجها من سمد الٌورٌا مع بداٌة االنتاج التجاري. اال انه وفً الفترات 16السٌلٌكا، وسوؾ تقوم الشركة بتصدٌر 

االخٌرة واجهت الشركة بعض معوقات التصدٌر للنترات بسبب التصارٌح االمنٌى لهذه المادة التً تستخدم فً المتفجرات، وهو 
الشركة واجهت مشكلة فً مبٌعات الٌروسٌلٌكون نتٌجة المنافسة الشدٌدة من المنتج ما تسبب فً انخفاض الصادرات كما ان 

 الصٌنً، وهو ما قد ٌؤثر فً الفترة القادمة على مبٌعات هذه المنتجات.

 ٌقوم الترجٌح بشراء سهم الشركة على امكانٌة تسوٌق الشركة لمنتج الٌورٌا الذي ٌعد من اكثر االسمدة تداوال عالمٌا واالكثر 
احتٌاجا فً االسمدة النٌتروجٌنٌة، وهو ما تعول علٌه الشركة فً تحقٌق مستهدفاتها من االٌرادات فً الفترة القادمة، اال اننا 
نرى ان التباطؤ فً الطلب العالمً على السلع عامة وعلى االسمدة خاصة سوؾ ٌؤثر بالسلب على كمٌات المبٌعات وعلى 

رونا وك س، ونأمل ان ٌتحسن السوق بانتهاء ازمة فٌرو1717ً فً الفترة القادمة فً عام اسعار البٌع اٌضا فً السوق العالم

 .1714وبحلول عام 

اض ارباح الشركة فً الفترة الماضٌة بشكل فخنمرة وهو ٌرجع الى ا 18ٌبلػ مضاعؾ ربحٌة الشركة رقما مرتفعا للؽاٌة عند 

اعادة تشؽٌل، وسوؾ تتحسن مستوٌات الربحٌة مع بداٌة بٌع الٌورٌا.  حاد، اال اننا نعتبر ان الشركة فً الوقت الحالً فً فترة

 مرة. 7.56وبالنسبة لمضاعؾ القٌمة الدفترٌة ٌتداول السهم اقل من قٌمته الدفترٌة اذ ٌبػ المضاعؾ 

ة مع تولٌد هذه ملٌار جنٌه تسدد على فترة العشر سنوات القادم 0نتوقع ان تصل اجمالً الدٌون على الشركة مع نهاٌة العام الى  

 الدٌون لمصروفات فوائد عالٌة سوؾ تؤثر بالتبعٌة على ارباح الشركة فً السنوات القادمة.

 

 

 

 

 أهم النسب المالٌة

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 

 %33.7 %4337.9- 0.09 0.07 0.00 ربحٍت انسهم

 %14.7 %3.4- 6.30 5.49 5.68 انقٍمت اندفترٌت نهسهم

 %38.9- غ.م. 61.30 100.36 غ.م. مضاعف انربحٍت

 %28.8- %9.9- 0.85 1.20 1.33 مضاعف انقٍمت اندفترٌت

 %35.0- %38.0- 1.6 2.5 4.0 معدل دوران االصىل انثابتت

 %44.6- %58.1- 0.02 0.04 0.09 معدل دوران اجمانً االصىل

 نقطة مئوٌة 7.1 نقطة مئوٌة 4.1 %1.4 %1.2 %0.0 انعائد عهى حقىق انمهكٍت

 نقطة مئوٌة 7.7 نقطة مئوٌة 7.5 %0.6 %0.5 %0.0 انعائد عهى اجمانً االصىل

 



 

 

 EFIC  -المالٌة والصناعٌة المصرٌة 

 من جهة مؤشرات التقٌٌم، السهم هو االرخص بٌن اقرانه -اداء مالً قوي ومركز مالً متماسك  
 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم ة للشركةٌهٌكل الملك

انون قثم تم تامٌمها وخضوعها لل 4111تأسست شركة المالٌة والصناعٌة المصرٌة عام 

وتحولت الى شركة  4115، وتم طرح اسهمها فً البورصة المصرٌة عام 4138

 مساهمة.

تقوم الشركة ضمن انشطتها الرئٌسٌة بانتاج وتصنٌع المواد الكٌماوٌة واالسمدة 
وتتخصص الشركة  والمخصبات الزراعٌة بكافة انواعها أو المحببة والورقٌة والسائلة

. تمتلك الشركة اربعة مصانع النتاج االسمدة الفوسفاتٌة هً كفر فً االسمدة الفوسفاتٌة
 السوٌس النتاج االسمدة. الزٌات، و اسٌوط، والعٌن السخنة باالضافة الى شركة

والذي ٌمثل حوالً  )محبب وبودرة( وسفات احاديفسوبر  :تتضمن منتجات الشركة

% 43كبرٌتات االمونٌوم والتً تمثل فً المتوسط  حوالً  ،% من مبٌعات الشركة07

 من المبٌعات، ومنتج حمض الكبرٌتٌك وثانً فوسفات الكالسٌوم.

% 87وتبٌع الشركة منتجاتها محلٌا وعالمٌا وتبلػ نسبة الصادرات من المبٌعات حوالً 

 متوسط.فً ال

ٌبدو االداء المالً للشركة فً اخر ثالث سنوات قوٌا حٌث تحقق المبٌعات نموا فً 

 1741. كما حققت ارباح الشركة قفزة فً عام % سنوٌا48العامٌن الماضٌٌن بتموسط 

ملٌون جنٌه. على صعٌد المؤشرات ٌتداول السهم على  171% سنوٌا لتبلػ 00.6بنسبة 

% من متوسط 67مرة وهو ٌعتبر على خصم  8.44ػ مضاعؾ ربحٌة منخفض جدا ٌبل

مضاعؾ الربحٌة التارٌخً للثالث سنوات الماضٌة ) وٌبلػ مضاعؾ ربحٌة السوق 

مرة( كما ٌتداول السهم اقل من قٌمته الدفترٌة اذ ٌتداول على مضاعؾ قٌمة  7المصري 

 دة.نرى ان السهم هواالفضل من بٌن اسهم قطاع االسم مرة. 7.64دفترٌة ٌبلػ 

 

 الكٌماوٌات القطاع / الصناعة

 EFIC كود السهم

 2623 عدد االسهم

 26222 رأس المال

 20020 رأس المال السوقً

 %20222 التداول الحر

 322 سعر السهم

 %625- التغٌر منذ سنة

 %6220- التغٌر من بداٌة السنة

 0623 اسبوع 56 -اعلى سعر 

 222 اسبوع 56 -اقل سعر

  
 

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر أهم المؤشرات المالٌة

 %1.11 %45.60 41067.16 41574.58 41808.10 انمبٍعاث

 %11.11 %7.85 510.30 676.80 678.63 مجمم انربح

 %10.16 %0.41- 153.10 843.41 811.61 انربح قبم االستقطاعاث

 %00.68 %11.61- 178.60 441.50 461.75 صافً انربح

 نقطة مئوٌة 1.8 نقطة مئوٌة 6.4- %86.30 %84.66 %85.56 هامش مجمم انربح

 نقطة مئوٌة 5.1 نقطة مئوٌة 6.4- %15.05 %41.35 %11.18 هامش انربح قبم االستقطاعاث

 نقطة مئوٌة 1.6 نقطة مئوٌة 8.1- %44.58 %0.45 %44.70 هامش صافً انربح

 %14.60 %48.15 11630.77 11410.13 41306.10 اجمانً االصىل

 %46.10 %1.06 41167.80 41703.43 41711.13 حقىق انمهكٍت

 اٌجابً



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

تعتبر شركة المالٌة والصناعٌة المصرٌة شركة رائدة فً صناعة االسمدة الفوسفاتٌة فً مصر اذ تعد االولى من حٌث الحصة  

 % من السوق المصري فً االسمدة الفوسفاتٌة.57السوقٌة التً تبلػ 

دي بودرة، االؾ طن لسوبر الفوسفات اح 577الؾ طن لحامض الكبرٌتٌك و  376تبلػ الطاقة االنتاجٌة لمنتجات الشركة حالٌا  

الؾ طن، وكبرٌتات  17وم ، كما تبلػ الطاقة االنتاجٌة من ثانً فوسفات الكالسٌو ملٌون طن لسوبر فوسفات احادي محبب

الؾ طن. وحالٌا ٌتم االنتهاء من تشؽٌل وحدة التحبٌب النتاج سوبر فوسفات محبب بطاقة انتاجٌة اضافٌة تبلػ  877االمونٌوم 

 .1717سوؾ تدخل التسؽٌل فً  الؾ طن 167

 111 إلى 1741فً  لها التابعة لألسمدة، السوٌس شركة صادرات حجم مضاعفة من المصرٌة والصناعٌة المالٌة شركة تمكنت 

  .1743 فً دوالر ملٌون 41 بقٌمة طن ألؾ 418 مقابل دوالر، ملٌون 11 بقٌمة طن ألؾ

طن لكل عامل  635طن تقرٌبا لكل عامل مرتفعة من  041عامل وتبلػ انتاجٌة العامل  4115ٌبلػ عدد العاملٌن بالشركة حالٌا  

الؾ جنٌه  511الؾ جنٌه، مرتفعة من  177ٌة. كما ٌبلػ االٌرادات لكل عامل % فً االنتاج11بزٌادة قدرها  1740فً عام 

 %.17. وهو تحسن ملحوظ نسبته 1740فً عام 

 القاء الضوء على االداء المالً

%، 85نقطة مئوٌة لٌصل الى  1.8، مع تحسن هامش مجمل الربح بـ1741% فً عام 1زادت اٌرادات الشركة سنوٌا بنسبة  

 نقطة مئوٌة. 1.6بتحسن بلػ  1741% فً 44.5الى  1743% فً عام 0افً الربح من صكما تحسن هامش 

% لتصل 41%، كما ارتفعت حقوق المساهمٌن فً نفس السنتٌن بنسبة 83ارتفعت اصول الشركة فً العامٌن الماضٌٌن بنسبة  

 .1741بنهاٌة ملٌون جنٌه  41167الى 

نقطة مئوٌة عن العام الماضً، كما ٌبلػ معدل العائد على اجمالً  6.5بتحسن % 45.8 المساهمٌنٌبلػ معدل العائد على حقوق  

 % فً نفس السنة.3االصول الى 

مرة وهو معدل منخفض )اقل من الواحد( مما ٌشٌر  7.04على صعٌد المخاطر والسٌولة ٌبلػ معدل الدٌون الى حقوق الملكٌة  

مزٌد من المساحة لتموٌل خارجً اكبر. بٌنما تشٌر مؤشر السٌولة الحالٌة الى وجود الشركة فً المنطقة اآلمنة كما ان لدٌها ال

 مرة الى ان الشركة ال تعانً من اي ازمة سٌولة على مستوى االلتزامات الحالٌة. 4.48البالػ 

عائد  ًجنٌه للسهم وهو ما ٌعط 7.06من جهة التوزٌعات النقدٌة اعلنت الشركة اعتماد مجلس ادارتها توزٌع نقدي بواقع  

 % على سعر السهم الحالً )عائد مرتفع مقارنة بباقً السوق(3توزٌعات ٌبلػ 

 أهم النسب المالٌة

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 

 %77.5 %24.6- 2.80 1.58 2.09 ربحٍت انسهم

 %16.0 %2.8 17.18 14.82 14.42 انقٍمت اندفترٌت نهسهم

 %29.5- غ.م. 4.23 5.99 8.25 مضاعف انربحٍت

 %8.0 %46.7- 0.69 0.64 1.20 مضاعف انقٍمت اندفترٌت

 %6.9 %17.5 1.6 1.5 1.3 معدل دوران االصىل انثابتت

 %10.1- %2.7 0.68 0.75 0.73 معدل دوران اجمانً االصىل

 نقطة مئوٌة 6.5 نقطة مئوٌة 8.1- %16.3 %10.6 %14.5 انعائد عهى حقىق انمهكٍت

 نقطة مئوٌة 1.6 نقطة مئوٌة 1.0- %7.9 %5.4 %8.1 انعائد عهى اجمانً االصىل



 

 

 MICH  -صناعة الكٌماوٌات لمصر 

 ب ضرة نافعة، كورونا ٌزٌد استهالك الكٌماوٌات المنتجة من الشركة على اثر الطلب على المطهراتر  
 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم ة للشركةٌهٌكل الملك

وتم قٌدها فً البورصة المصرٌة  4161تأسست شركة مصر للصناعات الكٌماوٌة عام 

بانتاج المواد الكٌماوٌة وباالخص الصودا الكاوٌة والكلور  ركةش، وتقوم ال4111فً عام 

السائل والؽازي وؼاز الهٌدروجٌن. وتدخل منتجات الشركة فً العدٌد من الصناعات 
 والمطهرات، والتعدٌن والبتروكٌماوٌات. فاتظمنها الؽزل والنسٌج، والمن

تقوم الشركة باالنتاج للسوق المحلٌة وكذلك لالسواق الخارجٌة وتبلػ نسبة صادرتها من 

 %.47اجمالً المبٌعات فً المتوسط حوالً 

تبدو نتائج اعمال الشركة فً السنوات الثالث االخٌرة جٌدة على الرؼم من تراجعها 

الشركة ارباحا فً االثنى عشر شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر ، حٌث حققت 1741بنهاٌة 

% عن الفترة المماثلة، اال ان الطلب على 01ملٌون جنٌه بانخفاض  81بلؽت  1741

شهد نموا خصوصا على المنتجات المستخدمة فً  1717منتجات الشركة فً بداٌة عام 

ركة خالل الفترة المطهرات نتٌجة جائحة كورونا وهو ما نتوقع ان تستفٌد منه الش
القادمة. اٌضا انحسار واردات الورق من الصٌن من الممكن ان ٌؤدي الى انتعاش 

 صناعته محلٌا مما ٌزٌد الطلب على الصودا الكاوٌة المستخدمة فً الصناعة.

تفعت بشكل كبٌر خالل الشهر الماضً رالجدٌر بالذكر اٌضا ان اسعار منتجات الشركة ا

 . 1741/1717ها فً النصؾ الثانً من عام مما قد ٌحسن من اٌرادات

فً انفا من االٌجابٌات اٌضا ان تخفٌض اسعار الكهرباء والؽاز المتخذ قرار بشأنها 
ٌض الذي اتخذته فسوق تؤثر باالٌجاب على هوامش ارباح الشركة حٌث ٌوفر التخال

 ملٌون جنٌه سنوٌا طبقا الفصاح الشركة. 44.13الحكومة بتوفٌر حوالً 

 1741/1717قع نتائج اٌجابٌة للشركة فً النصؾ الثانً من العام المالً لذلك نتو

 ونتوقع ان ٌمتد هذا التأثٌر الى العام المالً القادم.

على صعٌد المؤشرات ٌتداول السهم على سعر اقل من قٌمته الدفترٌة الحالٌة حٌث ٌبلػ 

 رةم 44.85مرة، كما ٌبلػ مضاعؾ الربحٌة  7.03مضاعؾ القٌمة الدفترٌة 

 

 الكٌماوٌات القطاع / الصناعة

 MICH كود السهم

 2020 عدد االسهم

 64625 رأس المال

 02522 رأس المال السوقً

 %65264 التداول الحر

 522 سعر السهم

 %0026- التغٌر منذ سنة

 %6025- التغٌر من بداٌة السنة

 422 اسبوع 56 -اعلى سعر 

 624 اسبوع 56 -اقل سعر

  
 

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر أهم المؤشرات المالٌة

 %10.13- %67.11 871.63 111.11 134.76 انمبٍعاث

 %16.00- %51.61 471.50 431.81 446.75 مجمم انربح

 %50.37- %81.38 63.13 434.74 411.16 انربح قبم االستقطاعاث

 %08.66- %483.88 81.10 411.78 64.17 صافً انربح

 نقطة مئوٌة 44.4- نقطة مئوٌة 8.3 %88.04 %11.05 %17.11 هامش مجمم انربح

 نقطة مئوٌة 18.0- نقطة مئوٌة 8.8- %41.48 %11.37 %15.75 هامش انربح قبم االستقطاعاث

 نقطة مئوٌة 43.8- نقطة مئوٌة 47.5 %47.57 %13.36 %43.11 هامش صافً انربح

 %0.65- %40.15 685.44 601.11 118.01 اجمانً االصىل

 %7.38- %44.61 153.11 101.80 118.87 حقىق انمهكٍت

 اٌجابً



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

تنتج الشركة العدٌد من المنتجات الكٌماوٌة منها الصودا الكاوٌة )السائلة والقشور(، كما تنتج ؼاز الكلورومشتقاته )الكلور  
وحامض االٌدروكلورٌك، والهٌبوكلورٌت الصودٌوم( واخٌرا ؼاز االٌدروجٌن والذي ٌدخل فً صناعات عدٌدة منها السائل 
 االسمدة.

 661054طن من الصودا الكاوٌا، كما تبلػ الطاقة االنتاجٌة لؽاز الكلور 581114تبلػ الطاقة االنتاجٌة الحالٌة لمصنع الشركة  

 طن سنوٌا.

فهً تدخل فً صناعات عدة اهمها صناعة المنظفات والمطهرات، وجدٌر بالذكر ان الطلب على  بالنسبة لمنتجات الشركة 

% نتٌجة اقبال المستهلكٌن علٌه جراء 377منتجات الشركة الخاصة بالمطهرات قد ارتفع فً اآلونة االخٌرة بشكل كبٌر بلػ 

 كرونا. سانتشار فٌرو

الؾ مٌجاوات / ساعة )موازنة  15.15ملٌة االنتاجٌة حٌث تستهلك كهرباء تبلػ هرباء والؽاز الطبٌعً فً العكتستخدم الشركة ال 

( وقد جاءت قرارات الحكومة 1717/14الؾ متر مكعب )موازنة عام  157( كما تستهلك ؼاز طبٌعً ٌقدر بـ1717/14عام 

دوالر لكل ملٌون وحدة  1.6ى اللٌصل جنٌه لكل كٌلووات وتخفٌض سعر الؽاز الطبٌعً  7.47بتخفٌض اسعار الكهرباء بواقع 

ملٌون  44.13الؾ جنٌه شهرٌا ) 117نخفاض فً التكالٌؾ جراء هذه القرارات بمبلػ قدر االٌحرارٌة فً صالح الشركة اذ 

 جنٌه سنوٌا(. وهو ما ٌؤدي الى تحسن هوامش ارباح الشركة فً الفترة القادمة

رائدة نظرا لوجود الكثٌر من المنافسٌن المحلٌٌن فً المجال. % وهً حصة 16تبلػ حصة الشركة من السوق المحلٌة حوالً  

% صادرات وتستهدؾ 0.5ملٌون جنٌه منها حوالً  176قٌمة مبٌعات تبلػ  1717/1714وتستهدؾ الشركة فً العام المالً 

 ملٌون جنٌه. 00الشركة تحقٌق صافً ربح خالل السنة بواقع 

فً النصؾ االول تقرٌبا لكل عامل الؾ جنٌه  167بالجنٌه وتبلػ انتاجٌة العامل عامل  557ٌبلػ عدد العاملٌن بالشركة حالٌا  

اع انتاجٌة العامل فً العام رتفالؾ جنٌه فً العام كله(. وتتوقع الشركة ا 677)ما ٌوازي  1741/1717من العام المالً 

 % فً االنتاجٌة.88لكل عامل بزٌادة قدرها الؾ جنٌه  556الى  1717/1714

 الضوء على االداء المالًالقاء 

% عن 3بواقع  1740المنتهٌة فً دٌسمبر  عن 1741ارتفعت اٌرادات الشركة فً االثنى عشر شهرا المنتهٌة فً دٌسمبر  

 روناوبدافع من جائحة ك 1717(، وٌتوقع ان تعاود االٌرادات االرتفاع فً 1743تراجعت بشكل سنوي عن  االسنتٌن )اال انه

% لتصل 44%، كما ارتفعت حقوق المساهمٌن فً نفس السنتٌن بنسبة 1لشركة فً العامٌن الماضٌٌن بنسبة ارتفعت اصول ا 

 ، وال ٌوجد على الشركة اٌة قروض بنكٌة حتى تارٌخ اخر مٌزانٌة.1741ملٌون جنٌه بنهاٌة  153الى 

 أهم النسب المالٌة

 2011التغٌر  2011التغٌر  11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 11-دٌسمبر 

 %76.5- %138.3 0.44 1.88 0.79 ربحٍت انسهم

 %11.9- %11.6 6.41 7.27 6.51 انقٍمت اندفترٌت نهسهم

 %172.6 %73.4- 14.43 5.29 19.93 مضاعف انربحٍت

 %27.3- %43.3- 0.99 1.37 2.41 مضاعف انقٍمت اندفترٌت

 %20.2- %76.4 1.3 1.6 0.9 معدل دوران االصىل انثابتت

 %22.1- %28.1 0.57 0.73 0.57 اجمانً االصىلمعدل دوران 

 نقطة مئوٌة 43.1- نقطة مئوٌة 48.0 %6.9 %25.8 %12.1 انعائد عهى حقىق انمهكٍت

 نقطة مئوٌة 46.7- نقطة مئوٌة 47.0 %6.0 %21.0 %10.4 انعائد عهى اجمانً االصىل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 تؽٌٌر ٌ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 ؼٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالؾ شخص  .تمام 

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