
 

 

  نتيجة ضعف الصدارات بسبب كورونا 2020حاد في نتائج اعمال الربع االول من انخفاض 

17/6/2020 

 

 : النتائج المجمعة للشركة

بالربع االول من العام المالً  االرباح انخفاضا فً الشركة حققت

 473 االرباح المجمعة تبلغ حٌث %، 77..بنسبة  0202الحالً 

 الربع فً جنٌه ملٌون 51.5 بلغت أرباح مقابل، جنٌه ملٌون

 .0252العام  المالً السابق  من المقارن

 الشركة مبيعات بلغت الجاري، العام من األول الربع وخالل

 فً جنٌهملٌون  03372 بلغت مبٌعات مقابل جنٌه، ملٌون .5887

ملٌون  .4837، و 0252الماضً المالً  العام من األول الربع

%، .007، اي بانخفاض سنوي بلغ 0252جنٌه بالربع الرابع 

 %.15وانخفاض ربع سنوي بلغ 

 

 اسباب انخفاض المبيعات في الربع األول :

%، اي ان 2271بنسبة السماد المحبب ض الصادرات من مبٌعات اانخفٌرجع السبب الرئٌسً النخفاض اٌرادات الشركة الى 

سماد السوبر فوسفات ، وبلغت كمٌة الصادرات من 0252الشركة تعتبر لم تصدر فً هذا الربع مقارنة بالربع المماثل عام 

نتٌجة انتشار وكان ذلك  .  0252طن من الفترة المقارنة من العام المالً الماضً  44,0.2بـطن مقارنة  512المحبب 

 حسب بٌان الشركة. ("52-فٌروس كورونا )كوفٌد

 

ملٌون جنٌه بٌنما انخفضت اٌرادات قطاع السماد بنسبة  0275% سنوٌا لتسجل 0577ارتفعت اٌرادات قطاع االحماض بنسبة 

% 5.70، كما انخفضت اٌضا اٌرادات سلفات النشادر بنسبة 0202الربع االول من  ًملٌون جنٌه ف .8% لتسجل 4.75

 .0202تحقق الشركة مبٌعات من ثنائً فوسفات الكالسٌوم فً الربع االول من  ملٌون جنٌه فٌما لمم .707لتسجل 
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 %1272- .4837 %.007- 03372 .5887 الوبيعبت

 %7570- 52477 %.037- .227 172. هجول الربح

 نقطة هئوية 5277- %1274 نقطة هئوية 575- %3272 %4278 هبهش هجول الربح

 %2177- 774. %77..- 5175 473 صبفي الربح

 نقطة هئوية 5872- %52783 نقطة هئوية 373- %7752 %57.2 هبهش صبفي الربح



 

 

 طبقا للمنتجات 2020االداء التفصيلي للمبيعات عن الربع االول من عام 

% سنوٌا الى انخفاض اجمالً االٌرادات للشركة بشكل ملحوظ، 82مبٌعات السماد المحبب بنسبة   ادى االنخفاض الحاد فً

ل مبٌعات السماد ٌم الصادرات تقرٌبا من هذا المنتج، وانخفض تمثوكما ذكرنا آنفا ارجعت الشركة هذا االنخفاض الى انعدا

 .0202% فقط فً الربع االول 58الى  0252% من المبٌعات فً الربع االول 32المحبب من اجمالً المبٌعات من 

 ملٌون جنٌه. 43% سنوٌا لتسجل 0077بنسبة  معاتال ذلك اٌضا انخفاض فً مبٌعات السماد الن

%، بٌنما لم تسجل الشركة مبٌعات من ثنائً فوسفات 44تصدرت مبٌعات سلفات النشادر الحصة االكبر من االٌرادات بواقع 

 الكالسٌوم.

% فً الربع 32على الصعٌد االٌجابً حققت مبٌعات الحامض النمو االٌجابً الوحٌد ضمن منتجات الشركة بنسبة نمو بلغت 

 .0202االول 

لٌصل %،2177%، وربع سنوٌا 77..بلغ سنوٌا  لى انخفاض ارباح الشركة بشكل حادادى هذا االداء الضعٌف فً المجمل ا

نقطة مئوٌة ربع سنوٌا لٌسجل  58نقطة مئوٌة سنوٌا و  373ٌما هبط هامش صافً الربح بحوالً ف ملٌون جنٌه، 473الى 

57.2.% 

 

 التغير السنوي 2019 -1الربع  2020- 1الربع  اإليرادات

 %3271 57752 00774 هبيعبت حبهض

 %8272- 572728 44720 هبيعبت سوبد هحبب

 %0077- 78714 14725 هبيعبت سوبد نبعن

 %5.70- 1772. .7077 هبيعبت سلفبت نشبدر

 %52272- 7702 2722 كبلسيوملثنبئي فوسفبت اهبيعبت 

 %55271 784. 57732 هبيعبت أخرى

 %4582- 344833 188872 االجمالي

 

 على صعيد مؤشرات السيولة والديون

 مرة 27.3نسبة  0202بلغت الدٌون الى حقوق الملكٌة فً الربع الرابع  

 ملٌون جنٌه 224الى  0202بلغت صافً الدٌون فً نهاٌة مارس  

مرة )مؤشر مقلق نسبٌا( مما ٌعنً  2704مرة ، بٌنما بلغت نسبة السٌولة السرٌعة  5754الحالٌة وصل نسبة السٌولة  

ان المخزون ٌشكل حجم كبٌر من االصول المتداولة وٌعبر عن ضعف سٌولة االصول المتداولة مقابل االلتزامات 
 المتداولة. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤولية إخالء

 

 شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو بشراء توصٌة التقرٌر بهذا ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 شركة أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تم لقد. فٌه المذكورة المالٌة األوراق بٌع أو

 عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة أٌة برٌمٌٌر شركة تتحمل ال. نشرها وقت فً فٌها موثوق أنها ٌعتقد مصادر من برٌمٌٌر
 هذا فً الواردة اآلراء تغٌٌر برٌمٌٌر لـشركة ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر
 .مسبق إشعار دون التقرٌر

 لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 هذا مسح وٌجب ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو القارئ ٌكن

 أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثً التقرٌر
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه

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

 

 االتصال مسؤولي
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