
 

 

 

 اليوريا عالميا   ألسعاريا، بدعم من االرتفاع التاريخي تاريخ  األعلىهي  أرباحعمال قوية، وهوامش نتائج ا

 %34.7سهم | +\جنيه 110.5الى   %11بنسبة  مستهدفالسعر ونرفع التوصيتنا بالشراء ندعم 
 

ظهرت   EGX 30 rebasedمقابل  موبكوسهم 
 
سمدة إلنتاجمصر ألمالية ألمجمعة لشركة  ألنتائجأ

 
صافي  تحقيقها، "موبكو" أل

 650.6أرباحجنيه، )مقابل  ارملي 1.38 بلغ، 2021من  ألثانيخالل ألربع  أرباح
ساس  نمووب ( %113 رتفاعبا  2020خالل ألربع ألثاني  مليون جنيه

 
 سنوي ربع على أ

في ألربع ألثاني )مقابل   %63.3 ألى هامش صافي ألربح قفز، كما %75بلغ  )فصلي(
ول  %39.7، و2020في ألربع ألمماثل  33.2%

 
 (2021في ألربع أل

مقارنة بمجمل  2021من عام  ألثانيألربع خالل  جنيه ارملي 1.24بلغ مجمل ألربح  
ساس ، وأرتفع على 2020خالل ألربع ألثاني  جنيه ونملي 816.6 ربح

 
سنوي  ربع أ

،  % 41.7مقابل خالل ألربع،  %56.5هامش مجمل ألربح وقد بلغ  .%19بمعدل نمو 
ول 2020في ألربعين ألثاني  %52.0و

 
 ، على ألتوألي. 2021، أل

ألثاني  ألربع مليون جنيه خالل  742.5مقابل جنيه  ارملي 1.14 ألربح ألتشغيلي بلغ 
ولمليون جنيه خالل ألربع  949.4، ومقابل 2020

 
ي، 2021من  أل

 
سنوي  بنمو أ

 . %20نمو ربع سنوي ، و53%

مليار  1.96مليار جنيه، مقابل  2.19موبكو ألمجمعة خالل ألربع  إيرأدأتبلغت  
ولألربع ار جنيه خالل ملي 2.0، و2020جنيه محققة في ألربع ألثاني 

 
 .2021 أل

ول ع 
أ
مليار  4.18لتصل ألى  %11بنسبة  أإليرأدأت نمت ، 2021لى صعيد النصف ال

ي  %54جنيه، بهامش  ارملي 2.27جنيه، وبلغ مجمل ألربح 
 
نقطة  9.6 بتحسن)أ

 . %84 جنيه بارتفاع ارملي 2.18 وبلغ صافي ألربح (.2020مئوية من ألمقارن في 

 

 الكيماويات  القطاع / الصناعة 

السهم كود   MFPC 

.53110 السعر المستهدف   

 82.08 سعر السهم 

األسهم )مليون(عدد   229.1 

( مليون جمرأس المال )  2,291.2 

( مليون جمرأس المال السوقي )  18,805.9 

 23.0% التداول الحر 

اسبوع  52 -اعلى سعر   83.66 

اسبوع  52 -اقل سعر  43.80 
 

 2021نتائج الربع األول 
  - 2الربع 

2021 

  - 2الربع 

2020 

التغير 

 السنوي

  - 1الربع 

2021 

التغير 

 الفصلي

  - 1نصف 

2021 

  - 1نصف 

2020 

التغير 

 السنوي

 %11.2 3,759.2 4,181.9 %9.5 1,996.1 %11.6 1,959.0 2,185.7 االيرادات

 %35.2 1,681.2 2,273.2 %19.0 1,038.2 %51.2 816.6 1,235.1 مجمل الربح

 نقطة مئوية 9.6 %44.7 %54.4 نقطة مئوية 4.5 %52.0 نقطة مئوية 14.8 %41.7 %56.5 هامش مجمل الربح

 %26.2 2,108.1 2,661.2 %15.1 1,237.1 %38.2 1,030.4 1,424.1 الربح قبل اإلهالكات

 نقطة مئوية 7.6 %56.1 %63.6 نقطة مئوية 3.2 %62.0 نقطة مئوية 12.6 %52.6 %65.2 هامش الربح ق. اإلهالكات

 %36.2 1,531.9 2,086.4 %19.8 949.4 %53.1 742.5 1,137.0 التشغيليالربح 

 نقطة مئوية 9.1 %40.8 %49.9 نقطة مئوية 4.5 %47.6 نقطة مئوية 14.1 %37.9 %52.0 هامش الربح التشغيلي

 %83.8 1،184.3 2،176.2 %74.5 792.7 %112.6 650.6 1،383.5 صافي الربح/ الخسارة

 نقطة مئوية 20.5 %31.5 %52.0 نقطة مئوية 23.6 %39.7 نقطة مئوية 30.1 %33.2 %63.3 هامش ص. الربح/ الخسارة

 عبد العليم عصام 

 2021سبتمرب  5            2021نتائج اعمال الربع الثاني  –"موبكو" األمسدةمصر إلنتاج 



 

 

 الشركة وأسباب ارتفاع القيمة العادلة: اداء التعليق على 

يرادات الشركة المجمعة في الربع الثاني من أرتفعت    % 11.6بنسبة  2021ا 
سعار مدعومة بشكل كبير بارتفاع جنيه،  ارملي 2.19ربع سنويا لتسجل  %9.5و سنويا،

 
 أ

، كما دولر للطن خالل شهر يونيو 393.3، وألتي قفزت ألى متوسط أليوريا عالميا
دولر للطن )بنمو   351بلغ  ،2021سجلت متوسط سعر خالل ألربع ألثاني من عام 

 إيرأدأت(، وهو ما قاد ألرتفاع في 2020مقارنة بالربع ألثاني من  %64.8سنوي بلغ 
 ألشركة خالل ألربع، على ألرغم فيما يبدو من أنخفاض كمية ألمبيعات. 

سعارهذأ ألرتفاع في كان ل 
 
ثرأ  أل

 
 أمش وعلى هقويا  إيجابياأ

 
أنه على  أذ ،رباحأل

  % 16.8أل أن تكلفة ألمبيعات أنخفضت بمعدل سنوي بلغ  ،أإليرأدأتألرغم من أرتفاع 
ثمروهو ما . 2021في ألربع ألثاني من 

 
ليبلغ سنويا  %51عن قفزة في مجمل ألربح بنسبة  أ

  (2020ارن ة مئوية أعلى من ألمقنقط 15)+ %56.5ار جنيه بهامش ربح ملي 1.24

سعاروبدعم من أرتفاع  
 
صافي الربح المجمع في ألتكاليف سجل  ضاوأنخف أل

ي  مليار جنيه 1.38الربع الثاني 
 
ك ثر أ

 
رباحمن ضعف  أ

 
،  2020مماثل في ألربع أل أل

 قدو (.2020نقطة مئوية أعلى من ألمقارن  30)+ %63.3بلغ هامش صافي ربح مرتفع و
، في 2021سنويا في ألربع ألثاني  %38ألتكاليف ألتمويلية بنسبة  ا أنخفاض ضهم أيسا

رباحتحسن 
 
 366بلغت  ضرأئب مؤجلة إيرأدأتثاني في ألربع أل. كما سجلت ألشركة أل

 مليون جنيه.

سعارفي رتفاع لللمزيد من اكنتيجة  على صعيد النظرة المستقبلية 
أ
اليوريا  ا

 دولر للطن  441.5شهر يوليو الماضي  سعر اليوريا فيمتوسط ، حيث وصل عالميا
ي)
أ
الربع الثالث يساوي الربع  نرى متوسط سعر لليوريا في(، يوعن يون %12بارتفاع  ا

غسطس، حيث من المتوقع انخفاض سعر اليوريا في شهري 2021الثاني 
أ
وسبتمبر  ا

 هوامش  انبشكل بسيط، وعليه ف
أ
في الربع الثالث مرشحة لالستمرار  مرتفعةال رباحال

مليون جنيه،   825، بحوالي 2021قدر صافي الربح في الربع الثالث ن . 2021
 مليار جنيه. 2وايرادات 

تفاع التاريخي ء الر فروض التقييم والتقديرات في ضو وعليه، فقد تمت مراجعة 
سعارفي 
أ
جنيه  110.5سعر المستهدف للشركة الى ، وهو ما نتج عنه رفع الاليوريا ا

ي للسهم )
أ
سمالي عن  %11ا

أ
على من تقديراتنا السابقة( وهو ما يعكس احتمال ربح را

أ
ا
  هم.. ونوصي بشراء الس%34.7 سعر السوق يبلغ

وفيما يلي التوقعات المستقبلية للشركة بعد تحديث النموذج بنتائج النصف  
ول من 

أ
 2021ال

 

 

 

هم المؤشرات المالية بعد تحديث النصف 
أ
ولا

أ
 2021 ال

 2022 2021 2020 )مليون جنيه(

 8,498.4 8,315.7 7,333.8 االيرادات 

 4,419.8 4,333.2 3,439.9 مجمل الربح

مجمل هامش 
 الربح  

46.9% 52.1% 52.0% 

الربح ق.  

 اإلهالكات
4,305.9 5,141.0 5,213.1 

هامش الربح ق.  

  اإلهالكات
58.7% 61.8% 61.3% 

 3,179.6 3,641.4 2,487.9 صافي الربح 

هامش صافي  

 الربح  
33.9% 43.8% 37.4% 

 

سعار
أ
 ي، البنك الدول2021 يالثاناليوريا عالميا حتى الربع  ا
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 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 بريميير منشركة  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

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبريد الكتروني:  37627581 (202+)تليفون:   البحوث قسم


