
 

 

 نتائج االعمال – القابضة المصرية الكويتية

25/08/2020 

 

 للربع الثاني بدعم من زيادة ايرادات االسمدة، ونشاط الخدمات البترولية نتائج ايجابية – 2020 الثانىالربع 

 % رغم تداعيات كورونا5.، والربع الثاني يسجل نموا قدره 2020 من األول النصف في% 11.. ترتفع القابضة الكويتية أرباح
 

 النصف خالل القابضة المصرٌة الكوٌتٌة لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت استثمارات متنىعة القطاع / الصناعة

 .سنوي أساس على بالمائة ;1.. بنسبة أرباحها ارتفاع ،0202 من األول

 ملٌون 210= بلغت أرباحا   حققت أنها مصر لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت

 ملٌون <1.> بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل دوالر

 .الماضً العام من المقارنة الفترة فً دوالر

ملٌون  =;0 مقابل ،ملٌون دوالر 2<0 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات وارتفعت

 %18=، بارتفاع سنوي قدره <.02 من المقارنة الفترة فً دوالر

ملٌون دوالر فً النصف  =81<% لٌبلغ 18=حقق مجمل الربح ارتفاعا سنوٌا بنسبة 

 0202االول من 

حققت الشركة مبٌعات خالل الربع  0202اعمال الربع الثانً من  مستوى وعلى

%، وانخفاض ربع سنوي >81ملٌون دوالر امرٌكً، بارتفاع سنوي  =8.بلغت 

>19% 

وحققت الشركة ارباحا خالل الربع الثانً )الثالثة اشهر من مارس حتى ٌونٌو 

وانخفاض ربع % <91.ملٌون دوالر، بارتفاع سنوي قدره  :1<8( بلغت 0202

 %.8سنوي قدره 

، بارتفاع 0202ملٌون دوالر فً الربع االول من  ;9وعن مجمل الربح فقد حقق 

 %.>81%، وبانخفاض ربع سنوي عن الربع السابق =1<سنوي بلغ 

 

 EKHO كىد انسهم

 44.41011  عذد االسهم

 41.044 )مهيىن( رأس انمبل

 .,444.60 )مهيىن( رأس انمبل انسىقي

 %.1104 انتذاول انحز

  

 4041 اخز سعز

 .401 اسبىع 0: -اعهً سعز 

 0,0. اسبىع 0: -اقم سعز

 %.440- عبئذ انسعز مىذ سىت

 %4106- عبئذ انسعز مىذ أول انسىت

  

 .04. شهز 0.ربحيت انسهم أخز 

 ,01. انقيمت انذفتزيت اخز ربع

 601 مضبعف انزبحيت

 401 انذفتزيتمضبعف انقيمت 

 %101 عبئذ انتىسيعبث

  االسعار بالدوالر

 الفصلي التغير 2020 - . الربع السنىي التغير 20.2 - 2 الربع 2020 - 2 الربع (دوالر )ببنمهيىن  البند

 %001- 41401 %106 .4110 .41,0 انمبيعبث 

 %106- ,160 %,00 1400 .1.0 مجمم انزبح

 وقطت مئىيت .40 %1401 وقطت مئىيت ,40 %1401 %1101 هبمش مجمم انزبح

 %.10- 1.06 %4100 1101 1001 صبفي انزبح/انخسبرة

 وقطت مئىيت 400 %4.06 وقطت مئىيت ,40 %,410 %.4,0 هبمش صبفي انزبح



 

 

(دوالر )بالملٌون  التغير السنىي 2019النصف األول  2020النصف األول  نتائج الستة أشهر  

 %01, 4.600 40.01 انمبيعبث

 %01, .0., ,010 مجمم انزبح

 وقطت مئىيت .0. %1401 %1401 هبمش مجمم انزبح

 %.440 6400 04., صبفي انزبح

 وقطت مئىيت ,0. %,4.0 %.460 هبمش صبفي انزبح

 

 التعليق على نتائج األعمال:

معدل نمو سنوي فً االٌرادات بلغ  على مستوى القطاعات التشغٌلٌة للشركة حقق نشاط الحفر والخدمات البترولٌة اعلى 

% من الزٌادة فً االٌرادات( لٌستحوذ بذلك على 8:ملٌون دوالر )ما ٌعادل  <1;% لٌسجل زٌادة فً االٌرادات قدرها 20.

ملٌون  8<81% أو =% من االٌرادات. تال ذلك النمو فً اٌرادات نشاط االسمدة والتً حققت نموا فً االٌرادات بنسبة 2.

% من اجمالً االٌرادات فً الربع 92% من الزٌادة فً االٌرادات( لتستحوذ نشاطات االسمدة على 82ي ما ٌعادل دوالر )ا

 .0202االول 
% )بزٌادة سنوٌة قدرها 8819ملٌون جنٌه بهامش مجمل ربح بلغ  ;9على مستوى مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ  

% من االجمالً ) وبهامش ربح لنشاط 82المساهمٌن فً مجمل الربح بنسبة  نقطة مئوٌة(، وكان قطاع االسمدة اكبر =1.

 نقطة مئوٌة عن العام الماضً. >81 وقد انخفض هامش مجمل الربح لقطاع االسمدة بواقع %(:0:1االسمدة ٌبلغ 
% من :0بلغت جاء نشاط قطاع الغاز والكهرباء فً الترتٌب الثانً من حٌث المساهمة فً مجمل الربح بنسبة مساهمة  

 <.02%، وقد تحسن الهامش مقارنة بنفس الربع من ;8ملٌون دوالر بهامش ربح بلغ  18..اجمالً مجمل الربح للشركة أو 

 نقطة مئوٌة ، وهو ما اثر اٌجابٌا على هامش مجمل الربح للمجموعة. =91بواقع 
%، وقد بلغ مجمل ربح >1;8قطة مئوٌة لٌسجل ن .1:تحسن اٌضا هامش مجمل الربح لنشاط الكٌماوٌات والبالستٌك بواقع   

 % من مجمل الربح للمجموعة(..0ملٌون دوالر )  <1<نشاط الكٌماوٌات والبالستٌك 

 

()بالملٌون دوالر  
الربع الثاني 

2020 
الربع الثاني 

20.2 
 التغير السنىي

الربع االول 

2020 
 التغير الفصلي

 %15.3 47.39 %7.7 50.73 54.66 وشبط االسمذة

 %18.2- 38.63 %7.5- 34.19 31.62 وشبط تىصيم انغبس وانكهزببء

 %22.1- 34.47 %17.0- 32.36 26.85 وشبط انكيمبويبث وانبالستيك

 %6.5- 14.72 %101.7 6.82 13.76 وشبط انحفز وانخذمبث انبتزونيت

 %31.1- 13.66 %15.0 8.18 9.41 وشبط انتأميه

 %32.9- 1.11 -- 0.00 0.75 ايزاداث أخزي

 %67.9- 2.12 %36.5 0.50 0.68 تكىىنىجيب انتبزيذ ببنغبس انطبيعي

 %6.7 0.22 %2.1- 0.24 0.24 وشبط انتىكيالث

 %9.4- 152.33 %3.7 133.03 137.96 االجمالي

  

 

 



 

 

 

 على مستوى الشركات

ملٌون دوالر مدعومة بزٌادة اسعار  >91:%لتسجل =بنسبة  0202نموا فً مبٌعات الربع الثانً من  شركة االسكندرية لالسمدةحققت 

% سنوٌا مقارنة 8، حققت مبٌعات الشركة تراجعا بنسبة 0202الٌورٌا فً الربع الثانً من العام ، على مستوى النصف االول من 

انخفاض المتوسط السعار الٌورٌا فً النصف االول)خاصة الربع  ملٌون دوالر وذلك بسبب .201.، لتسجل <.02بنفس الفترة من 

دوالر  002ٌبلغ  0202، حٌث كان متوسط سعر بٌع الٌورٌا فً الستة اشهر االولى من <.02( مقارنة بمثٌلة من 0202االول من 

 دوالر للطن. .09للطن مقابل المتوسط لنفس الفترة من العام الماضً عند 

%، على :.، بانخفاض سنوي قدره 0202ملٌون دوالر فً الربع الثانً من  18;0قد حققت اٌرادات بلغت ف مصر سبريا شركة اما

خلفٌة انخفاض النشاطات التصدٌرٌة نتٌجة جائحة كورونا. اال ان الشركة استطاعت تحسٌن هوامش ارباحها فقد تحسن هامش مجمل 

%، وارتفع صافً ;8نقاط اٌضا لٌسجل  ;" بـEBITDAل االستقطاعات "كما زاد هامش الربح قب %،=8نقاط مئوٌة لٌبلغ  ;الربح بـ

 %.88ملٌون دوالر بهامش بلغ  =1=الربح الى 

% سنوٌا ، مدعوما بتركٌبات ;.ملٌون دوالر بنمو  82اذ بلغ الربع الثانً اٌرادات سجلت نموا واضحا فً  الشركة الوطنية للطاقة

 لتولٌد والتوزٌع فً االٌرادات.الغاز الجدٌدة ، وبمساهمة شركة كهرباء ل

% سنوٌا عن المعدل المسجل 2.، بانخفاض 0202الف مسكن فً الربع الثانً من  :8وكانت الوطنٌة للطاقة قد وصلت الغاز لحوالً 

وصٌل . كما سجل الشركة اٌضا ت0202% ربع سنوٌا عن الربع االول من 9.فً الربع الثانً من العام الماضً، اال انه مرتفع بنسبة 

 % عن نفس الفترة من العام الماضً.2.عمٌل فً القطاع  التجاري والصناعً بزٌادة قدرها  >=.الغاز الى 

% سنوٌا ;مٌجا وات الى زٌادة اٌرادات الشركة بنسبة  82اما شركة كهرباء فقد ادت الزٌادة فً الطاقة المولدة المضافة حدٌثا باجمالً 

 .0202فً الربع الثانً من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 برٌمٌٌر منشركة  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
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


