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 2020لسنة  الثانىالربع نتائج 

 2020اال ان الربع الثانً تحسن كثٌرا مقارنة بالربع االول  –، بفعل تداعٌات كورونا 2020% تراجع فً ارباح النصف االول 43

 

 خالل المالٌة والصناعٌة المصرٌة لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت يبثالكيمبو القطاع / الصناعة

 ملٌون جنٌه 4111تحقٌق الشركة ارباحا بلغت  ،2020 من األول النصف

ملٌون جنٌه عن نفس الفترة من العام الماضً،  7211مقارنة بارباح بلغت 

 % سنوٌا.43اي بانخفاض قدره 

 0202باح فً الربع الثانً من اوضحت الشركة انها حققت صافً ار 

% مقارنة 73ملٌون جنٌه، بانخفاض سنوي قدره  7373بلغت 

، وبارتفاع ربع سنوي 0252ملٌون جنٌه فً الربع الثانً  1375بـ

 . 0202ملٌون جنٌه بالربع االول  773% مقارنة بارباح 5253قدره 

% لتسجل 3574تراجعت اٌرادات الشركة خالل النصف االول بنسبة  

ملٌون جنٌه، اال ان اٌرادات الربع الثانً وحدة تحسنت ربع  12571

 % سنوٌا(72-ملٌون جنٌه ) 757% لتسجل 4173سنوٌا بنسبة 

ملٌون  582الى  0202انخفض مجمل الربح فً النصف االول من   

%( اال ان هامش مجمل الربح 72جنٌه )بانخفاض سنوي قدره 

% مقارنة 7373الى  0202تحسن كثٌرا فً النصف االول من 

 . 0252% فً النصف المقارن 7571بـ

الى  0202انخفض اٌضا مجمل الربح على مستوى الربع الثانً من  

%( اال ان هامش الربح اٌضا خالل 7773-ملٌون جنٌه ) 55370

% 7471حٌث بلغ  0252الربع تحسن مقارنة بالربع المماثل من 

 نقطة مئوٌة  777بارتفاع قدره 

 0202افً الربح على مستور الربع الثانً من تحسن اٌضا هامش ص 

 .0252% فً الربع المماثل 5575% مقارنة بـ5075الى 

 

 EFIC كىد السهم

 8.27 عدد االسهم

 8.828 رأس المال

 8.627 رأس المال السىقً

 %22.5. التداول الحز

  

 01251 اخز سعز

 0.288 اسبىع 25 -اعلى سعز 

 82.8 اسبىع 25 -اقل سعز

 %5.20 عائد السعز منذ سنة

 %0.21- عائد السعز منذ أول السنة

  

 2.8. شهز 25ربحٍة السهم أخز 

 08215 القٍمة الدفتزٌة اخز ربع

 52.7 مضاعف الزبحٍة

 1260 مضاعف القٍمة الدفتزٌة

 %.82 عائد التىسٌعات

  

 التغٍز الفصلً 5252 - 2الزبع  التغٍز السنىي 5229 - 5الزبع  5252 - 5الزبع  )ببلمليون( البند

 %6.28 07728 %.22.- .0.2. 0.27.  االيراداث

 %.2.. 8.21 %25..- .0802 .0052 مجمل الربح

 نقطت مئويت .2.- %227. نقطت مئويت .2. %.2.. %.62. هبمش مجمل الربح

 %010825 25. %22..- 820. 828. صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت .012 %027 نقطت مئويت 021 %0020 %0.20 الربحهبمش صبفي 



 

 

  2020للنصف األول من األداء المالً 

 التغٍز السنىي 5229 - 2 النصف 5252 - 2 النصف البند

 %5026- 7.225 .102. المبيعبث )ببلمليون(

 %.12.- 8021. .0722 مجمل الربح

 نقطت مئويت .62 %.02. %828. هبمش مجمل الربح

 %5.21- 8.20 5020 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت .12- %725 %.72 هبمش صبفي الربح

 

 التعلٌق على نتائج االعمال

ٌاتً تراجع مبٌعات الشركة المالٌة والصناعٌة المصرٌة كنتٌجة لتراجع كبٌر فً مبٌعات السماد التً تراجعت بنسبة  

، 0252ملٌون جنٌه فً النصف االول  401لٌون جنٌه مقابل م 032لتسجل  0202% سنوٌا فً النصف االول من 13

( 0252ملٌون جنٌه فً  33273ملٌون جنٌه )مقابل  55473وخصوصا مبٌعات السماد المحبب، والتً تراجعت بحدة الى 

 %.31اي بتراجع نسبته 
 الربعجعت بشكل حاد فً ٌعزي اٌضا االنخفاض فً المبٌعات الى انخفاض كمٌات التصدٌر من السماد المحبب والتً ترا 

( وذلك بسبب الظروف العالمٌة 0252طن فً الربع المماثل من  208887طن فقط )مقابل  031الى  0202الثانً من 

 من انتشار جائحة كورونا

ملٌون جنٌه مقارنة  543لتسجل  0202% سنوٌا فً النصف االول من 7انخفضت اٌضا مبٌعات سلفات النشادر بنسبة  

 نٌه.ملٌون ج 542بـ
ملٌون جنٌه  48% لتسجل 41بنسبة  0202على صعٌد مغاٌر حققت مبٌعات االحماض ارتفاع فً النصف االول من  

 .0252فً نفس الفترة من  ملٌون جنٌه 35ـمقارنة ب
 0202االول من  نقطة مئوٌة فً النصف 470وكانت النقطة االٌجابٌة هً تحسن هامش مجمل الربح للشركة بواقع  

نقطة مئوٌة(، وبفضل تحسن هامش ربح  5073سنوٌا، وذلك بفعل تحسن هامش مجمل ربح سلفات النشادر بشكل كبٌر )

 نقطة مئوٌة، وهو مؤشر على التحكم فً التكلفة مقارنة بالمبٌعات.  171قطاع السماد بواقع 
ملٌون جنٌه مقارنة  73704% سنوٌا لتصل الى 02 سجلت اٌضا المصروفات العمومٌة واالدارٌة للشركة تراجعا بواقع 

 .0252ملٌون جنٌه فً فترة المقارنة  30722بـ
، ومضاعف 0202شهر المنتهٌة فً ٌونٌو  50على ارباح اخر  مرة 3778حٌة ٌبلغ ٌتداول السهم حالٌا على مضاعف رب 

 مرة. 2745قٌمة دفترٌة 

البالػ  سالسوق المصريمرة )مقارنة  4138ٌعتبر السهم رخٌص فً الوقت الحالً اذ ٌتداول على مضاعف ربحٌة ٌبلػ 

مرة( كما ان  10125الباغ متوسط مضاعف ربحٌته  30 مرة ومؤشر اي جً اكس 9174متوسط مضاعف الربحٌة له 

واخذا فً االعتبار ان نتائج االعمال للشركة هً بسبب الظروف التً مرت بالعالم السهم ٌتداول ادنى من قٌمته الدفترٌة، 
ٌث ٌظهر الربع الثانً من جائحة كورونا والتً بدأت فً االنحسار نتوقع ان تعاود مبٌعات وصادرات الشركة النمو مجددا ح

 .2020تعافٌا ملحوظا مقارنة بالربع االول من 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 لٌةالما 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 وأ 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 اثاألبح محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

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


