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 %22سهم | + \جنيه  90.13س.م. شراء  – 2020لسنة  الرابعالربع 

 المصروفات التمويلية، بدعم من االنخفاض الكبير في %106قفز ت 2020في الربع الرابع ة المجمعموبكو  أرباح

  

 
 

علنت األسمدة والكيماويات  القطاع / الصناعة 
 
 نت أهم ألبيانات ألمالية، وكا2020شركة موبكو نتائج أعمال ألعام ألمالي  أ

 تالي:لخالل ألعام كا ألمجمعة

رباحارتفعت  
 
مليار  2.49سنويا لتصل الى  %51.2الشركة خالل العام بنسبة  ا

 .2019مليار جنيه خالل عام  1.65مقارنة بـ جنيه
 جنيه خاللمليار  3.72مليار جنيه خالل العام )مقارنة بـ  3.44بلغ مجمل الربح  

 . %7.6بانخفاض سنوي ( 2019
مليار جنيه مقارنة  7.33سنويا لتصل الى  %9.9الشركة بنسبة  إيراداتانخفضت  
 .2019 مليار جنيه خالل 8.14بـ 

 على صعيد نتائج ألربع ألرأبع

رباحارتفعت  
 
كـثر من ب 2020رابع من لربع الاخالل جمعة المالشركة  ا

 
الضعف ا

كما ارتفعت بشكل  ون جنيهملي 808.6سنويا لتصل الى  %106بنسبة تقريبا 
 % 63.4ربع سنوي بنسبة 

بنسبة مليون جنيه ) 965.9جمل ربح خالل الربع الرابع بلغ سجلت الشركة م 
، ليتحسن هامش مجمل %21.8و ربع سنوية ، ونسبة نم%11.5نمو سنوية 

 .%51.9مئوية سنويا ليبلغ  نقاط7ح بواقع الرب
ساستراجعا طفيفا على  اإليراداتسجلت  

 
، بينما ارتفعت على .(%3.5-سنوي ) ا

ساس
 
  .مليار جنيه خالل الفترة 1.86، لتسجل %8.8ربع سنوي بنسبة  ا

 

 MFPC كود السهم 

 229,117,232 عدد االسهم

 2,291,172,320 رأس المال 

 16,954,675,168 رأس المال السوقي 

   التداول الحر 

   

 74.00 اخر سعر 

 79.57 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 27.47 اسبوع 52 -اقل سعر

 %146.3 عائد السعر منذ سنة

 %26.0 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 10.86 شهر  12ربحية السهم أخر 

 70.30 القيمة الدفترية اخر ربع

 6.81 مضاعف الربحية 

 1.05 مضاعف القيمة الدفترية 

 %3.4 عائد التوزيعات

  

مع ، %9ع سنويا بنسبة بارتفعت ررادات الشركة يإف ،إيجابيةالنتائج 
دىترشيد في التكاليف وجود  نقاط  7لتحسن هامش مجمل الربح بـ ا 

 .رباح تضاعفت خالل الفترة سنويامئوية، وا
يجابية   نتائج أ 

 مدير البحوث |  عصام عبد العليم



 

 

 2020رابع تائج الربع الن

 لبندا
 - 2لربع ا

2020 

 - 2لربع ا

2019 

لتغير ا

 السنوي

 - 1لربع ا

2020 
 لعام المقارن ا لعام الماليا لتغير الفصليا

لتغير ا

 السنوي

 % 9.9- 8,142.53 7,333.84 %8.8 1,712.17 % 5.3- 1,929.02 1,862.46 المبيعات )بالمليون(

 % 7.6- 3,722.44 3,439.89 % 21.8 792.80 % 11.5 866.49 965.91 مجمل الربح

 % 44.9 % 51.9 هامش مجمل الربح
نقطة   6.94

 مئوية
46.3 % 

نقطة   5.56
 مئوية

46.9 % 45.7 % 
نقطة   1.19

 مئوية

 % 51.2 1,645.04 2,487.86 % 63.4 495.00 % 106.1 392.31 808.61 صافي الربح/الخسارة

 % 20.3 % 43.4 هامش صافي الربح
نقطة   23.08

 مئوية
28.9 % 

نقطة   14.51
 مئوية

33.9 % 20.2 % 
نقطة   13.72

 مئوية

 ى نتائج االعمالالتعليق عل

،  2020مليار جنيه في العام  2.49الربع الرابع خاصة، اذ ارتفع صافي الربح الى  عامة وخاللخالل العام قوية حققت الشركة نتائج  
على %33.9افي الربح صسنويا( وبلغ هامش  51.2%)+

 
يضا، كما جاءت 2018خالل خمس سنوات بعد عام  ال

 
رباح ا

 
الربح الرابع من  ا

خالل  %43.4(. ووصل هامش صافي الربح الى %63+ ادة ربع سنويةيز ، و %106جنيه )بزيادة سنوية + 808.6العام قوية اذ بلغت 
 (2019مقارن نقطة اعلى من الربع ال 23.8ع )الرب

داء 
 
 689) في العام ككل %55بلغت ة كبيرة بمصروفات التمويلية للشركة بنسلالجيد للشركة كان مدعوما بشكل كبير بانخفاض ا ال

 صرف الجنيه مقابل الدولر )ارتفاع الجنيه(اض في سعر ، والتي كانت نتيجة لالنخف2020في الربع الرابع  %50، وبلغت مليون جنيه(

رباحارتفاع  ومما دعم 
 
يضا ال

 
 ضرائب(.لمن الربح قبل ا %17مليون جنيه ) 463تراجع الضرائب المؤجلة بواقع  ا

 . %6.7مليار جنيه في العام السابق، بنسبة تراجع  4.6مقابل  مليا جنيه 4.3الى  "EBITDAالستقطاعات للشركة "تراجع اربح قبل  

رباح مبلغ ب 
 
من متوسط مضاعف   %39مرة )اقل بنسبة  6.8 سهماعف ربحية للضوهو ما يعكس مجنيه  10.86لغ نصيب السهم في ال
يشر من متوسط مضاعف مؤ %35واقل بنسبة  ×،11.13ربحية السوق المصري 

 
 ×( 10.43البالغ  30 جي اكس ا

عن سعر ألسوق  %22+ألسهم باحتمال أرتفاع قدره  \جنيه  90.13ألى مازلنا ندعم توصيتنا بشرأء ألسهم ونرفع ألقيمة ألعادلة  
 .ألحالي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالء المسؤوليةإ

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية التقريرذا به ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا ستندي
  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 نالمستقبلي إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا حتويي
 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

 

 

 

 سؤولي االتصالم
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