
 

 

 

 ISMA –االسماعيلية مصر للدواجن 

 % اعلى من سعر السوق24مليون جنيه | + 244جنيه للسهم الواحد | حقوق المساهمين  28.4تحديد القيمة العادلة للسهم عند 

 
 

 عن الشركة EGX 30 rebasedمقابل  االسماعيليةسهم 

 اإلنتاج مجال فً الرائدة الشركات من( م.م.ش)للدواجن مصر/  اإلسماعٌلٌة شركة تعد

 الوزاري القرار بموجب 7711 عام تأسست حٌث العربٌة مصر جمهورٌة فً الداجنى

 ،71/77/7711 فً تابع 64 بالعدد الرسمٌة بالجرٌدة النشر وتم ،7711 لسنة 977رقم

 وتخضع ،66/76/7711 بتارٌخ اإلسماعٌلٌة 7469 رقم تجاري بسجل التسجٌل وتم

 فً للشركة األساسً النظام نشر وتم ،7797 لسنة 757 رقم القانون ألحكام الشركة

 ماٌو فً الشركة نشاط بدء تم كما ،7777 أؼسطس 697 رقم بالعدد الشركات صحٌفة

7719. 

 غرض الشركة

 بٌض إنتاج طرٌق عن وذلك الحٌوانٌة الثروة تنمٌة فى المشاركة هو الشركة ؼرض

 وبٌع ومصنعاتها والمذبوحة الحٌة التسمٌن دواجن وتربٌة التسمٌن وكتاكٌت التفرٌخ

 بالنشاط ٌتعلق ما وكل وبٌعها األمهات وتربٌة التصدٌر أو المحلى السوق فى إنتاجها

 .الداجنى

جنيه للسهم بناءا على طريقة التدفقات النقدية  28.4عند سعر التقييم: تم تقييم السهم 

مليون جنيه. وتعتبر هذه القيمة  244المخصومة وقد كانت اجمالي حقوق المساهمين 

 % وهو ما يدفع الى التوصية بشراء السهم.24اعلى من سعر السوق الحالي بنسبة 

 

 

 انكيماوياث القطاع / الصناعة

 ISMA كود السهم

 88.258288. عدد االسهم

 42882428885 رأس المال

 4.282248552 رأس المال السوقي

 %48.51 التداول الحر

 3.18 سعر السهم

 %8. التغير منذ سنة

 %.. التغير من بداية السنة

 28.5 اسبوع 24 -اعلى سعر 

 .882 اسبوع 24 -اقل سعر

  
 

 4188التغير  .418التغير  4188 .418 4182 أهم المؤشرات المالية

 %11.1 %25.4 436.4 392.7 313.2 انًثيعاخ

 %56.1- %6.8 13.4 30.5 28.6 يجًم انزتح

 %30.1- %31.6 39.9 57.1 43.4 انزتح قثم االستقطاعاخ

 %136.4- %2363.5- 5.2- 14.2 0.6- صافي انزتح

 نقطة مئوٌة -4.70 نقطة مئوٌة -1.35 %3.1 %7.8 %9.1 هايش يجًم انزتح

 نقطة مئوٌة 5.4- نقطة مئوٌة 0.7 %9.1 %14.5 %13.9 هايش انزتح قثم االستقطاعاخ

 نقطة مئوٌة 4.8- نقطة مئوٌة 3.8 %1.2- %3.6 %0.2- هايش صافي انزتح

 %4.9- %7.2 436.6 458.8 427.9 اجًاني االصىل

 %7.3- %3.9 351.5 379.0 364.7 حقىق انًهكيح

 



 

 

 الشركةاقسام 

 مزارع االمهات

 من األمهات قطعان لتربٌة مزارع 4 من األمهات مزارع تتكون

  فدان  77   الواحدة المزرعة مساحة تبلػ العالمٌة السالالت أجود

 المزرعة تشتمل عنابر، كما 71 عدد من الواحدة المزرعة وتتكون

 للمعدات مخزن - الزوار والسادة للعاملٌن الوقائً للعزل على ؼرؾ
 لنقلة تمهٌدا البٌض لتخزٌن البٌض، ثالجة لتبخٌر ؼرفة واألدوات،

 التٌار. لمحول فولت، وؼرفة/   ك 511  للمولد وؼرفة المعمل، الى

 مجال فى العالمٌة الشركات أهم من المعدات بأحدث مجهزة العنابر
 الطاقة الٌكترونٌة. وتبلػ تحكم بأنظمة تعمل وكلها الدواجن معدات

 إلنتاج أم  647,111  من ٌقرب ما تربٌة األمهات لقطعان اإلجمالٌة

  .سنوٌا تفرٌخ بٌضــــة ملٌون 61  من ٌقرب ما

 معمل التفريخ

 متطور تفرٌخ معمل للدواجن مصر/    اإلسماعٌلٌة شركة تمتلك
 كومبٌوتر ووحدات أوتوماتٌكٌة بصورة تعمل المعمل أجهزة حٌث

 كافة على المعمل وٌحتوى   اإلنذار ألجهزة باإلضافة مصؽرة
  الناتج الكتكوت جودة على المحافظة  إلى تهدؾ التً التجهٌزات

 لنقل سواء المجهزة السٌارات من كبٌر عدد على المعمل ٌحتوى كما
 مزارع إلى المعمل من الكتاكٌت لنقل أو األمهات مزارع من البٌض

 66 من ٌقرب ما للمعمل اإلنتاجٌة الطاقة وتبلػ. العمالء أو الشركة

 سنوٌا   ٌوم عمر تسمٌن كتكوت ملٌون

 

 

 مزارع التسمين

 التسمٌن قطعان لتربٌة مزرعة 76عدد  من التسمٌن مزارع تتكون

 71عدد  من المزرعة وتتكون فدان 77 الواحدة المزرعة مساحة

 والسادة للعاملٌن الوقائً للعزل ؼرفة المزرعة تشمل كما عنابر

 فولت/ك 511للمولد  واألدوات، ؼرفة للمعدات الزوار، مخزن

 العالمٌة الشركات أهم من المعدات بأحدث مجهزة والعنابر أمبٌر،
 والتدفئة، التهوٌة، معدات وتشمل الدواجن معدات مجال فى

 تحكم بأنظمة تعمل وكلها والتبرٌد، الشرب وأنظمة ،والتؽذٌة
  من ماٌقرب إنتاج التسمٌن لقطاع اإلجمالٌة الطاقة وتبلػ الٌكترونٌة

 سنوٌا دجاجة ملٌون 76

 

 

 

 



 

 

 المجزر اآللي

 لٌصبح وتطوٌره تأهٌله إعادة تم ألٌا   مجزرا   الشركة تمتلك
 للشرٌعة وفقا   ٌدوٌا   تتم التً الذبح مرحلة عدا بالكامل أوتوماتٌكٌا  
 لتصنٌع ووحدة المٌاه لمعالجة وحدة على المجزر وٌحتوى اإلسالمٌة
 االعتبار فً األخذ التلوث. تم من البٌئة على حفاظا   وذلك المخلفات

 الخاصة التسمٌن مزارع من قرٌبا ٌكون أن المجزر أنشاء عند
 ٌتم التً الطٌــــــور)  اإلنتاج مستلزمات لتوفٌر وذلك بالشركة
 عامل مائة من ٌقرب ما بالمجزر وٌعمل( الشركة بمزارع تربٌتها
 للكشؾ البٌطرٌٌن األطباء من وعدد الصٌانة فنٌٌن باإلضافة وعاملة

 اإلنتاجٌة المراحل كافة على واألشراؾ المذبوحة للدواجن والفحص
 الطب مدٌرٌة خالل من الحكومً لإلشراؾ المجزر ٌخضع كما

 تم التً المجازر أوائل من وهو اإلسماعٌلٌة بمحافظة البٌطري
 الطاقة وتبلػالعربٌة.  مصر جمهورٌة مستوى على ترخٌص منحها

  سنوٌا . طائر ملٌون عشرة  من ٌقرب ما اإلنتاجٌة

 

 مصنع االعالف

،  االلٌكترونٌة األجهزة بأحدث مجهز لألعالؾ مصنع الشركة تمتلك

 العلؾ من ساعة/طن  91  اإلنتاجــــــــــــــــٌة المصنع طاقة وتبلػ

 بنسبة نباتٌة أعالؾ وهى المحبب العلؾ من ساعة/طن 71 ،الناعم

 باألعالؾ والتسمٌن األمهات مـــــــزارع إلمداد ذلك% 711

 العلؾ تركٌبات من المختلفة والنوعٌات المحددة والكمٌات المطلوبة
 وتخزٌن لحفظ صوامع على المصنع الطٌور. وٌحتوى أعمار حسب

 طن 4511إلى  للمصنع التخزٌنٌة الطاقة الواردة وتصل الخامات

 معبأة. وٌحتوى خامات طن 6111و  سائبة  صب الخامات من

 طن 6,5بطاقة   الؽالٌات أحدث من ألمانٌه ؼالٌة على المصنع

 ساعة/ طن 71 من ٌقرب ما إلنتاج بار 7105 وضؽط ساعة/بخار

 "Pelletsالنوعٌة " من

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للشركة في السنوات الثالث الماضيةالتاريخي االداء المالي 

%، اال ان هوامش االرباح شهدت 79على مدار الثالث سنوات الماضٌة بنسبة نمو بلؽت متوسطها  شهدت اٌرادات الشركة نموا موجبا

% فً عام 46% من االٌرادات بعد ان كانت تمثل فقط 11انخفاضا ملحوظا نتٌجة زٌادة التكالٌؾ وخصوصا تكالٌؾ المواد التلً مثلت 

6174. 

 االستقطاعات وهامشهالربح قبل  المبيعات ومجمل الربح وهامش مجمل الربح

  

 صافي الربح الربح التشغيلي وهامشه

  

 أهم النسب المالية

 8102التغير  8102التغير  4188 .418 4182 

 %136- %2364 0.06- 0.16 1017- رتحيح انسهى

 %7- %4- 3.911 4.218 60159 انقيًح انذفتزيح نهسهى

 غ.م. غ.م. غ.م. 12.24 غ.م. يضاعف انزتحيح

 %6- %10 0.43 0.46 1057 يضاعف انقيًح انذفتزيح

 %15 %26- 7061 7069 7017 يعذل دوراٌ االصىل انثاتتح

 %17 %17- 1.00 1094 1019 يعذل دوراٌ اجًاني االصىل



 

 

 االداء المالي المتوقع للشركة في السنوات الخمس القادمة

 2024 2023 2022 2021 2020 معدالث اننمى انمتىلعت

 %10.00 %10.00 %10.00 %10.00 %6.10 (%) اننًى في االيزاداخ      

 %12.10 %13.27 %14.62 %16.26 %154.80 (%) اننًى في يجًم انزتح

 %5.15 %5.55 %5.90 %6.21 %41.01 (%) االستقطاعاخ اننًى في انزتح قثم

 %15.33 %18.67 %23.18 %29.93 .غ.و (%) انتشغيهي اننًى في انزتح

 %15.33 %18.67 %23.18 %41.34 .غ.و (%) انضزائة انزتح قثم اننًى في

 %15.33 %18.67 %23.18 %41.34 .غ.و (%) اننًى في صافي انزتح

 

 الربح قبل االستقطاعات وهامشه المبيعات ومجمل الربح 

  

 وهامش صافي الربح صافي الربح الربح التشغيلي وهامشه

  

 

 

 

 



 

 

 طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة –تقييم سهم االسماعيلية مصر للدواجن 

 تم االعتماد فً تقٌٌم السهم على طرٌقة القٌمة الحالٌة لصافً التدفقات النقدٌة الحرة بناءا على اٌرادات وارباح الخمس سنوات القادمة

 .6166التدفقات النقدٌة لما بعد فترة التنبؤات  باالضافة الى قٌمة مستدامة تعبر عن 6166الى  6161من 

 ايجاد التدفقات النقدية الحرة 

 2024 2023 2022 2021 2020 انتدفك اننمدي نهمنشأة

 18.17 15.76 13.28 10.78 8.30 انربح انتشغيهي بعد خصم انضرائب

 47.07 46.73 46.40 46.09 45.79 االهالكاخ واالستهاالكاخ

 65.24 62.49 59.68 56.87 54.08 اننمديمجمم انتدفك 

 -4.91 -4.46 -4.05 -3.68 -13.22 انتغيز في رأس انًال انعايم

 -3.99 -3.87 -3.76 -3.64 -3.54 اننفقاخ انزأسًانيح

 -8.90 -8.33 -7.81 -7.32 -16.76 أجماني االستثمار

      
 56.34 54.16 51.88 49.55 37.33 انتدفك اننمدي انحر نهمنشأة

 241812     اننمديت نهتدفماث انمستدامت انميمت

ومن ثم ٌتم خصم التدفقات النقدٌة السابقة بمعدل خصم مناسب هو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المحسوب بناءا على البٌانات 
 التالٌة:

 
4141 4148 4144 4144 4142 

 %11.5 %11.5 %11.5 %11.5 %11.5 معدل انعائد انخاني من انمخاطر

 %11.00 %11.00 %11.00 %11.00 %11.00 سعز انفائذج

 %9.0 %9.0 %9.0 %9.0 %9.0 عالوة مخاطر سىق االسهم

 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 انبيتا

 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 يعذل انضزائة

 %0 %0 %0 %0 %2 وسٌ انقزوض

 %100 %100 %100 %100 %98 وسٌ انتًىيم انذاتي

 %14.50 %14.50 %14.50 %14.50 %14.50 تكهفح انتًىيم انذاتي

 %8.53 %8.53 %8.53 %8.53 %8.53 تكهفح انقزوض

 %14.50 %14.50 %14.50 %14.50 %14.37 معدل انخصم )انمتىسظ انمرجح نتكهفت رأس انمال(

 وعلٌه ٌكون القٌمة الحالٌة لصافً التدفق النقدي الحر للمنشأة كالتالً:

 4141 4148 4144 4144 4142 

 586.40 54.16 51.88 49.55 37.33 انتدفك اننمديت انحر+ انميمت انمستدامت

 0.508 0.582 0.666 0.765 0.874 يعذل انخصى انًحسىب

 297.94 31.51 34.56 37.88 32.64 انميمت انحانيت نهتدفماث اننمديت 

 

وعليه فقد بلغت قيمة السهم الواحد للشركة القيمة 

جنيه بناءا على عدد اسهم بلغت  28.4العادلة للسهم 

مليون سهم، وعليه يكون القيمة العادلة اعلى  888.

جنيه للسهم بنسبة  .488من سعر السوق البالغ 

24  .% 

  434.5 انمنشأة(انميمت انحانيت نهتدفماث اننمديت )ليمت 

 5.0 6177ديسًثز  97اننقذيح في 

  (6.0) 6177ديسًثز  97انقزوض في 

 24482 ليمت حمىق انمساهمين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 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

 

 

 

 االتصالمسؤولي 

 

 ادارة البحوث

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


