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 2020لسنة  الرابعالربع 

 جم 21.4( سنويا. شراء س.م. %22.6) اإليرادات، على الرغم من تعافي % 42عة تتراجع بنسبة المجم 2020الربع الرابع  أرباح

  

 
 

 المجمعة 2020ائج اعمال العام نت األسمدة والكيماويات  القطاع / الصناعة 

ظهرت ألقوأئم ألمالية ألمجمعة لشركة  
 
، 2020 ألمالية وألصناعية ألمصرية في عامأ

رباحها بنسبة 
 
ساس سنوي.  38ترأجع أ

 
 بالمائة على أ

وضحت ألشركة  
 
رباحًا وأ

 
نها حققت أ

 
ألعام مليون جنيه خالل  127.0بلغت مجمعة أ

ر2020ألمالي 
 
، 2019 ألمقارن  ألعاممليون جنيه في  203.7باح بلغت ، مقابل أ

 % 37.6بنسبة ترأجع 
مليار جنيه في  1.8مليار جنيه، مقابل  1.4إلى  ألعاموترأجعت مبيعات ألشركة خالل  

 %18.7ه ، بترأجع قدر 2019 ألعام
مليون  627.9مقابل ، 2020في  مليون جنيه 518.3وحققت ألشركة مجمل ربح بلغ  

نقطة مئوية  0.5بتحسن في هامش مجمل ألربح قدره ، و2019جنيه في ألعام 
 .%36ليسجل 

 2020نتائج الربع الرابع 

وبنسبة  سنويا، %22.6بنسبة  2020لربع ألرأبع من أرتفعت مبيعات ألشركة في أ 
 مليون جنيه 471.6بع سنويا لتسجل  4.6%

، %6.8بانخفاض سنوي قدره  جنيه،مليون  180.4ألى أال أن مجمل ألربح ترأجع  
ساسبينما أرتفع على 
 
 . 2020مقارنة بالربع ألثالث  %21.4ربع سنوي بنسبة  أ

مليون جنيه، بينما سجل   44.2سنويا ليسجل  %42ا بنسبة جاء صافي ألربح منخفض 
ليسجل سنويا  ئويةمنقاط  10واقع بير بك لمتراجعا بشكهامش صافي ألربح 

 . 2020في الربع الرابع  % 9.4

 EFIC كود السهم 

 72,766,714 عدد االسهم

 727,667,140 رأس المال 

 909,583,925 رأس المال السوقي 

 %59.74 التداول الحر 

   

 12.5 اخر سعر 

 14.0 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 7.5 اسبوع 52 -اقل سعر

 %36.8 عائد السعر منذ سنة

 %5.7 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 1.75 شهر  12ربحية السهم أخر 

 18.13 الدفترية اخر ربعالقيمة 

 7.2 مضاعف الربحية 

 0.7 مضاعف القيمة الدفترية 

 %2.2 عائد التوزيعات

  

بنسبة  لى ألرغم من أرتفاع ألمبيعاتعفربع ألرأبع تعتبر محايدة نتائج أل
رباح، أال أن 22.6%

 
أرتفاع نتيجة ( %42-كبيرة ) بنسبة ترأجعت سنويا أال

رباحهوأمش ألتكاليف، وترأجع 
 
  أال

  نتائج حيادية

 عبد العليم عصام 



 

 

 2020رابع نتائج الربع ال

 التغير الفصلي 2020  -  3الربع   التغير السنوي 2019  -  4الربع   2020  -  4الربع   البند
العام المالي 

2020 

العام المقارن 
2019 

 التغير السنوي

 % 18.7- 1,750.45 1,423.74 %4.6 450.65 % 22.6 384.72 471.59 )بالمليون(المبيعات 

 % 17.5- 627.87 518.26 % 21.4 148.64 % 6.8- 193.59 180.42 مجمل الربح

 %50.3 %38.3 هامش مجمل الربح
نقطة   12.06-

 مئوية
33.0% 

نقطة   5.28
 مئوية

36.4% 35.9% 
نقطة   0.53
 مئوية

 % 37.6- 203.72 127.02 %6.1 41.68 % 42.0- 76.32 44.23 صافي الربح/الخسارة

 %19.8 %9.4 هامش صافي الربح
نقطة   10.46-

 مئوية
9.2% 

نقطة   0.13
 مئوية

8.9% 11.6% 
نقطة   2.72-

 مئوية

مقارنة بالربع  %4.6، كما أرتفعت بشكل ربع سنوي )فصلي( بنسبة % 22.6أبع بشكل سنوي بنسبة ألشركة في ألربع ألر  إيرأدأت أرتفعت 
 . 2020ألثالث من 

ضعف ألفترة ألمماثلة من  3.5حوألي ب  2020في ألربع ألرأبع  قفزتمبيعات أالحماض بشكل كبير أذ  ادةيزمدعوما ب  أإليرأدأتء أالرتفاع في وجا 
يضا، أرتفعت 2019

 
اعم مبيعات ألسماد ألنكما أرتفعت  ،سنويا( %61مليون جنيه ) 174ألربع ألرأبع ألى  ألمحبب في دامبيعات ألسم أ

يسنويا. ولم تسجل ألشركة  %26أرتفعت مبيعات سلفت ألنشادر بوأقع سنويا و %4بنسبة 
 
 "DCPي فوسفات ألكالسيوم "مبيعات من ثنائ أ

 خالل ألربع.
عمال أهذأ أالرتفاع في  

 
، 2019ما قورنت بالعام ألماضي  إذأمال ألسنة ككل، ربع ألرأبع لم يعكس أالثار ألسلبية لجائحة كورونا على نتائج أعلأ

 مليون جنيه(. 349) سنويا %40بحوألي  ت ألسماد ألمحبب )ألمخصص للتصدير(أنخفضت في ألمجمل مبيعا ثحي

يجابيةمازالت نظرتنا    اعلى من سعر السوق( %69)+جنيه للسهم    21.4شهر    12  ـلتهدف  تنا بالشراء، بسعر مسعلى السهم وتوصي  ا 

 

 %58 سنوي انخفاض - 2020 في الصادرات تطور 2019بـ مقارنة  2020مبيعات الشركة في الربع الرابع 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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