
 

 

 

 النمو  اان ارتفاع المصروفات عكس هذ ال  اإليرادات نمون م على الرغم  ؛ايدةحنتائج م

 %18.8سهم | +\جنيه 17.22ندعم توصيتنا بالشراء بسعر مستهدف 
 

ظهرت ألمؤشرأت ألمالية ألمجمعة لشركة   EGX 30 rebasedمقابل المالية سهم 
 
صافي  تحقيقها، ألمالية وألصناعية ألمصريةأ

 37.7أرباحمليون جنيه، )مقابل  35.6 بلغ، 2021من  ألثانيخالل ألربع  أرباح
ساس  نخفاض( وبا%5.5بانخفاض  2020خالل ألربع ألثاني  مليون جنيه

 
ربع على أ

في ألربع ألثاني )مقابل   %6، كما بلغ هامش صافي ألربح %10.8بلغ  )فصلي( سنوي
ول  %8.5، و2020في ألربع ألمماثل  12%

 
 (2021في ألربع أل

  588ألى  2021 ألثاني ألمبيعات للربع  ألرغم من أرتفاعجاء ذلك ألنخفاض على  
ساس ربع %25وبزيادة  ،%88قدرها  سنوية بزيادة جنيه ونملي

 
 .  سنوي على أ

مقارنة بمجمل  2021من عام  ألثانيألربع خالل  جنيه ونملي 149.2بلغ مجمل ألربح  
ساس ، وأرتفع على 2020خالل ألربع ألثاني  جنيه ونملي 114.2 ربح

 
سنوي  ربع أ

، %36.5مقابل  %25.4أل أن هامش مجمل ألربح أنخفض ألى  .%12بمعدل نمو 
ول 2020في ألربعين ألثاني  %28.2و

 
 ، على ألتوألي. 2021، أل

وهو نفس جنيه  ونملي EBITDA" 89.1قبل أإلهالكات " ألربح ألتشغيلي بلغ 
ساس فصلي بنسبة  2020ألربع ألثاني ألمسجل في 

 
تقريبا، بينما تحسن طفيفا على أ

5%. 

ول  
أ
مليار  1.06تضاعفت أإليرأدأت تقريبا لتصل ألى  ،2021على صعيد النصف ال

ي أقل بـ  %26.6مليون جنيه، بهامش  282.3جنيه، وبلغ مجمل ألربح 
 
نقطة  11)أ

  %84 جنيه بارتفاعمليون  75.6 وبلغ صافي ألربح (.2020مئوية من ألمقارن في 

 

 الكيماويات  القطاع / الصناعة 

 EFIC كود السهم 

 17.22 السعر المستهدف 

 14.49 سعر السهم 

األسهم )مليون(عدد   72.8 

( مليون جمرأس المال )  727.7 

( مليون جمرأس المال السوقي )  1,054.4 

 32.6% التداول الحر 

اسبوع  52 -اعلى سعر   15.49 

اسبوع  52 -اقل سعر  9.08 
 

 2021نتائج الربع األول 
  - 2الربع 

2021 

  - 2الربع 

2020 

التغير 

 السنوي

  - 1الربع 

2021 

التغير 

 الفصلي

  - 1نصف 

2021 

  - 1نصف 

2020 

التغير 

 السنوي

 %111.4 501.5 1,059.9 %24.7 471.8 %88.0 312.8 588.1 االيرادات

 %49.2 189.2 282.3 %12.1 133.1 %30.7 114.2 149.2 مجمل الربح

 نقطة مئوية 11.1- %37.7 %26.6 نقطة مئوية 2.9- %28.2 نقطة مئوية 11.1- %36.5 %25.4 هامش مجمل الربح

 %26.6 137.3 173.8 %5.2 84.7 %0.7 88.5 89.1 الربح قبل اإلهالكات

 نقطة مئوية 11.0- %27.4 %16.4 نقطة مئوية 2.8- %18.0 نقطة مئوية 13.1- %28.3 %15.1 هامش الربح ق. اإلهالكات

 %33.7 112.6 150.5 %5.3 73.3 %1.8 75.9 77.2 الربح التشغيلي

 نقطة مئوية 8.3- %22.5 %14.2 نقطة مئوية 2.4- %15.5 نقطة مئوية 11.1- %24.3 %13.1 هامش الربح التشغيلي

 %84.0 41.1 75.6 %10.8- 39.9 %5.5- 37.7 35.6 صافي الربح/ الخسارة

 نقطة مئوية 1.1- %8.2 %7.1 نقطة مئوية 2.4- %8.5 نقطة مئوية 6.0- %12.1 %6.1 هامش ص. الربح/ الخسارة

 العليم عبد عصام 

 2021سبتمرب  2            2021نتائج اعمال الربع الثاني  –املالية والصناعية املصرية



 

 

 الشركة وأسباب ارتفاع القيمة العادلة: اداء التعليق على 

يرادات الشركة المجمعة في الربع الثاني من أرتفعت   مليون جنيه، وكانت  588ربع سنويا لتسجل  %25و سنويا، %88بنسبة  2021ا 
ثيرأ في ألمبيعات، أذ أستحوذت على GSSPمبيعات سماد ألسوبر فوسفات ألمحبب "

 
كـثر تا

 
ل من مبيعات ألربع ألثاني، لتصل  %71.5" هي أ

ربعمليون جنيه، بنمو سنوي بلغ  420.6ألى 
 
 . كما أرتفعت أإليرأدأت %40ربع سنوي وصل ألى ، ونمو 2020أضعاف ألربع ألمقارن من  أ

ول ألمجمعة 
أ
ول من  %111، بنسبة 2021للنصف ال

 
وكان ألفضل أيضا  ،مليار جنيه 1.06، حيث سجلت 2020مقارنة بالنصف أل

يرأدأت( من أجمالي أإل %68مليون جنيه خالل ألصنف )بحصة  723ت مبيعاته ألى لمبيعات سماد ألسوبر فوسفات ألمحبب ألذي وصل
 أضعاف ألمقارن. 5وبنسبة نمو سنوي بلغت 

. كما %10.8سنوي ، ونسبة أنخفاض ربع %5.5جنيه، بنسبة أنخفاض سنوي مليون  35.6 ألى 2021من  ألثانيصافي ألربح للربع  أنخفض 
وكان ألسبب  ،أإليرأدأت، وذلك على ألرغم من أرتفاع نقاط مئوية( 6تقلص وصل ألى )ب %6.1سجل هامش صافي ألربح ترأجعا ملحوظا ألى 

دتوألتي  أإليرأدأتتكاليف ألمبيعات بوتيرة أعلى من ألرئيسي في أنخفاض ألربح هو أرتفاع 
 
نقطة  %11لص هامش مجمل ألربح بمعدل ألى تق أ

 مئوية. 

يضا 
 
ثرأ باض جاء أنخفا أ

 
مليون جنيه  26، لتبلغ %120بشكل كبير أذ أرتفعت بنسبة  لمصروفات ألعمومية وأإلدأريةأرتفاع صافي ألربح متا

يضا. كما أرتفعت 2020مليون جنيه في ألربع ألمماثل  11.9مقابل 
 
 46ا لتبلغ سنوي %74بنسبة وألتسويقية في ألربع  ألمصروفات ألبيعية أ

 .2021مليون جنيه في ألربع ألثاني من 

خر، وبشكل على  
 
ساسعلى  %34.4ألمصروفات ألتمويلية بنسبة نخفضت أ إيجابيصعيد أ

 
ساسعلى  %7.4سنوي، وبنسبة  أ

 
قد ، وع سنوير  أ

 (2020ارنة بنهاية مق %22-، )2021ة ألربع ألثاني مليون جنيه بنهاي 637ت صافي ألديون ألبنكية ألى أنخفض

فروض ألتقييم لطريقة تعديل ب قمنالنتائج ألخاصة بالربع ألثاني. كما نموذج تقييم ألشركة، وتحديث ألمؤشرأت ألمالية، في ظل أة عمرأجتمت  
يضادأرأن. ، طبقا لبيانات موقع دأمو%8.17ألى  ألسوق ألمصري  مخاطر، حيث تم تحديث عالوة ألتدفقات ألنقدية

 
اعف تم تعديل مض وأ

حديثات تغيرأ جوهريا في ألقيمة ولذلك مازلنا ندعم توصيتنا بالشرأء بسعر ولم تحدث تلك ألت، × في ألسابق8.0× بدل من 8.5ألربحية ألى 
 . %18.8جنيه، بنسبة أرتفاع عن سعر ألسوق + 17.22مستهدف للسهم يبلغ 

ولديث ألنموذج بنتائج ألنصف وفيما يلي ألتوقعات ألمستقبلية للشركة بعد تح 
 
 2021من  أل

 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 بعد التحديث )مليون جنيه( 

 2,299.9 2,260.5 2,222.4 2,150.6 2,069.6 1,956.7 االيرادات 

 749.7 730.7 711.7 680.7 643.2 552.0 مجمل الربح/الخسارة 

 EBITDA" 345.2 422.0 449.0 470.2 482.8 494.8الربح ق. اإلهالكات "

 330.5 311.3 286.1 257.7 225.8 156.6 صافي الربح/الخسارة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

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

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

 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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