
 

 

 

     اليوريا أسعاروارتفاع (  %54)بدعم من الصادرات  لإليرادات ارتفاع قوي 

 %27.2سهم | +\جنيه 24.6الى   %4بنسبة  مستهدفالسعر ونرفع الندعم توصيتنا بالشراء 
 

ظهرت   EGX 30 rebasedمقابل  ابوقيرسهم 
 
بوقير لشركة ألمالية  ألنتائجأ

 
سمدةأ

 
خلل  صافي أرباح تحقيقها، كيماوياتوأل لل

رباحجنيه، )مقابل  ارملي 1.07 بلغ، 2021/ 2020من  رأبعألألربع 
 
 559.89 أ

سنويا، وأرتفاع   %91+ رتفاعبا ،أبع من ألعام ألمالي ألسابقألر خلل ألربع  مليون جنيه
 %27.0)مقابل  رأبعفي ألربع أل %42.3 ألى هامش صافي ألربح قفزو ربع سنويا. 12%

 نطة مئوية. 15( بتحسن 2020في ألربع ألمماثل 

مليون جنيه خلل  513.7مقابل  ،خلل ألربع جنيه ارملي 1.06 ألربح ألتشغيلي بلغ 
ي 2021من  ألثالثمليون جنيه خلل ألربع  929، ومقابل 2020 ألمقارن ألربع 

 
، أ

 .%14، ونمو ربع سنوي %107بنمو سنوي 

مقارنة بمجمل  2021من عام  ألرأبعألربع خلل  جنيه ارملي 1.25بلغ مجمل ألربح  
ع  ا ارتفبو ،%84سنوي  بارتفاع ،2020 ألمقارن خلل ألربع  جنيه ونملي 677.5 ربح
ساس على 
 
خلل  %49.2هامش مجمل ألربح وقد بلغ  .%17بمعدل نمو سنوي ربع أ

 نقطة مئوية. 2.2نقطة مئوية، وتحسن فصلي  16.5بتحسن سنوي ألربع، 

مليار جنيه محققة في  2.01مليار جنيه، مقابل  2.5خلل ألربع  أبوقيربلغت إيرأدأت  
 . 2021 ألثالثمليار جنيه خلل ألربع  2.3، و2020 ألمماثلألربع 

 8.8لتصل ألى  %12بنسبة أإليرأدأت  نمت ،2021 /2020العام المالي على صعيد  
ي  %44جنيه، بهامش  ارملي 3.9مليار جنيه، وبلغ مجمل ألربح 

 
نقطة  7.8 بتحسن)أ

 . %30.5 جنيه بارتفاع ارملي 3.5 وبلغ صافي ألربح (.2020مئوية من ألمقارن في 

 

 الكيماويات  القطاع / الصناعة 

 ABUK كود السهم 

المستهدف السعر   24.64 

 19.50 سعر السهم 

األسهم )مليون(عدد   1,261.9 

( مليون جمرأس المال )  1,892.8 

( مليون جمرأس المال السوقي )  24,606.6 

 29.7% التداول الحر 

اسبوع  52 -اعلى سعر   23.82 

اسبوع  52 -اقل سعر  16.57 
 

 2021نتائج الربع األول 
  – 4الربع 

20 /21 

  – 4الربع 

19 /20 

التغير 

 السنوي

  – 3الربع 

20 /21 

التغير 

 الفصلي

العام المالي 

20 /21 

العام المالي 

19 /20 

التغير 

 السنوي

 %12.2 7,881.7 8,839.4 %11.7 2,269.5 %22.2 2,073.6 2,534.7 االيرادات

 %36.3 2,866.1 3,906.8 %16.8 1,066.6 %83.9 677.5 1,246.0 مجمل الربح

 نقطة مئوية 7.8 %36.4 %44.2 نقطة مئوية 2.2 %47.0 نقطة مئوية 16.5 %32.7 %49.2 هامش مجمل الربح

 %42.0 2,430.0 3,451.1 %14.0 957.2 %102.6 538.4 1,090.7 الربح قبل اإلهالكات

 نقطة مئوية 8.2 %30.8 %39.0 نقطة مئوية 0.9 %42.2 نقطة مئوية 17.1 %26.0 %43.0 هامش الربح ق. اإلهالكات

 %43.0 2,333.3 3,336.7 %14.4 929.0 %106.8 513.7 1,062.5 الربح التشغيلي

 نقطة مئوية 8.1 %29.6 %37.7 نقطة مئوية 1.0 %40.9 نقطة مئوية 17.1 %24.8 %41.9 هامش الربح التشغيلي

 %30.5 2,694.9 3,516.0 %12.4 953.3 %91.3 559.89 1,071.2 صافي الربح/ الخسارة

 نقطة مئوية 5.6 %34.2 %39.8 نقطة مئوية 0.3 %42.0 نقطة مئوية 15.3 %27.0 %42.3 هامش ص. الربح/ الخسارة

 عبد العليم عصام 

 2021سبتمرب  21          2021 العام املايلنتائج اعمال  – الكيماوية والصناعات لألمسدة أبوقري



 

 

 الشركة وأسباب ارتفاع القيمة العادلة: اداء التعليق على 

يرادات الشركة أرتفعت    %12.2بنسبة  2021 /2020العام المالي في ا 
سعار أليوريا جنيه،  ارملي 8.84لتسجل  سنويا،

 
مدعومة بشكل كبير بارتفاع أ

دوالر للطن خلل شهر يونيو، كما سجلت  393.3، وألتي قفزت ألى متوسط عالميا
دوالر للطن  351، بلغ 2021/ 2020من عام  ألرأبعمتوسط سعر خلل ألربع 

(، وهو ما قاد  2020 /2019 من ألمماثلمقارنة بالربع  %64.8)بنمو سنوي بلغ 
كمية طفيف في أالرتفاع ألمن أالرتفاع في إيرأدأت ألشركة خلل ألربع، على ألرغم 

لف 2269بلغت ، وألتي ألمبيعات
 
 . %1.6طن بنمو سنوي  أ

رباحتحسنت هوأمش  
 
 2020بشكل كبير خلل ألعام ألمالي ألحالي ) أال

نقطة  740نقطة مئوية ) 7.4ألربح بمتوسط أمش وه ت( حيث أرتفع2021/
ساس

 
ساسى لع (أ

 
 سنوي،  أ

سعار وأنخفاض ألتكاليف سجل  
 
الربع في صافي الربح وبدعم من أرتفاع أال

رباح في ألربع ألمماثل  ما يقارب من مليار جنيه 1.07 الرابع
 
، 2020ضعف أال

 (. 2020نقطة مئوية أعلى من ألمقارن  15)+ %42وهامش صافي ربح مرتفع بلغ 
رباحكان لتحقيق ألشركة  دوق

 
 مبيعات ألكربونو مبيعات ألمخلفات نمى ر أخ أ

ثر عمليون جنيه خلل ألرب 134 وألتي بلغت
 
رباح.  أ

 
 في تحسن أال

خلل مليار جنيه  EBITDA" 1.09" أإلهلكاتقبل ألتشغيلي  بلغ ألربح 
يضا، كما بلغ %102 بارتفاع سنويع ألرب

 
مليار جنيه  3.45خلل ألعام ككل  أ

   .%42مليار في ألعام ألمالي ألسابق بنبة أرتفاع سنوي  2.43مقابل 

سعار   على صعيد النظرة المستقبلية 
 
كنتيجة للمزيد من االرتفاع في ا
  441.5اليوريا عالميا، حيث وصل متوسط سعر اليوريا في شهر يوليو الماضي 

ي بارتفاع 
 
عن يونيو(، نرى متوسط سعر لليوريا في الربع  %12دوالر للطن )ا

ول
 
، حيث من المتوقع انخفاض سعر اليوريا 2021 الرابعيساوي الربع  2022 اال

غسطس وسب
 
رباح في شهري ا

 
مرشحة تمبر بشكل بسيط، وعليه فان هوامش اال

يراداتوعليه نتوقع  . 2022 االولالربع  االرتفاع في لالستمرار في في العام  ا 
ليار جنيه م 3.45مليار جنيه وصافي ربح  9.28بحوالي  2022/ 2021المالي 

 بنهاية العام

تمت مراجعة فروض التقييم والتقديرات في ضوء االرتفاع التاريخي في  
سعار اليو 

 
جنيه   24.64ريا، وهو ما نتج عنه رفع السعر المستهدف للشركة الى ا

ي 
 
سمالي  %4للسهم )ا

 
على من تقديراتنا السابقة( وهو ما يعكس احتمال ربح را

 
ا

 . ونوصي بشراء السهم. %27.2عن سعر السوق يبلغ 

دارةتتوقع   جنيه للسهم عن العام  1.2توزيع كوبون نقدي بواقع  اال 
 زيعات على سعر السهم الحالي.عائد تو  %6.2المالي الحالي، وهو ما يعكس 

هم المؤشرات المالية 
 
 2021 لعاماتحديث بعد  التقديريةا

 م  2023 م  2022 ف  2021 )مليون جنيه(

 10,243.9 9,283.8 8,839.4 االيرادات 

 4,794.6 4,122.1 3,906.8 مجمل الربح

هامش مجمل 
 الربح

44.2 % 44.4% 46.8% 

الربح ق.  

 اإلهالكات
3,451.1 3,632.7 4,254.9 

هامش الربح ق.  

 اإلهالكات
39.0 % 39.1% 41.5% 

 3,971.0 3,469.3 3,516.0 صافي الربح 

هامش صافي  

 الربح
39.8 % 37.4% 38.8% 

 

سعار اليوريا عالميا حتى 
 
 ، البنك الدولي 2021 يونيوا

 
 ف = فعلي / م = متوقع * 
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2020 2021

طن؛ البنك / دوالر 

لف 1,219بلغت صادرات الشركة 
 
 طن خالل العام ا

سنويا، وبمساهمة  %10غ المنتهي بنمو سنوي بلالمالي 
خالل  %54من اجمالي حجم مبيعات الشركة بلغ 

لف 1,159.5منها  العام.
 
 طن اسمدة صلبة. ا

كبرصادرات اليوريا المخصوص هي وكانت 
 
من   اال

لف 660حيث الكمية اذ بلغت 
 
طن خالل العام  ا

مخصوص تخطت لمبيعات اليوريا ان اجمالي بنسبة م
 .%90الـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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