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خاذ أية قرارات بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إت تم إعداد هذا التقرير

لية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئو 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 وصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه الت

 (ABUK.CA)أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية 

  أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية(ABUK.CA)-  جنيه  28.46القيمة العادلة
 التوصية: شراء -% 17.9للسهم مع إمكانية صعود 

 

 التقييم 
  طريقة التدفقات النقدية المخصومة لخمس سنوات مستقبلية، وقد بلغت علي أبو قير لألسمدة إعتمدنا فى تقييم شركة

 22بناء على سعر إغالق األربعاء  ٪17.9جنيًها للسهم، بإمكانية تصاعدية قدرها  28.46القيمة العادلة للسهم 
 . بالشراءمع توصيه  2019مايو

  ومعامل مخاطرة )بيتا( للشركة عند  %4نمو  ٪ و نسبة19إعتمدنا فى تقييمنا على متوسط مرجح لتكلفة رأس المال عند
0.84 

 نقاط القوة 
 سياسة جيدة لرفع مستوى المصانع الثالثة وذلك من خالل إجراء عمرات لمصانعها الثالثة بالتناوب الشركة تتبع إدارة 

 .والذى بدوره يضمن اإلهتمام المستمر باإلنتاج واإلستخدام الفعال للطاقة

  أن تنتعش أسعار األسمدة النيتروجينية خالل السنوات القادمة مدفوعة بسياسة الصين )أكبر الدول من المتوقع
المنتجة لألسمدة النيتروجينية( الخاصة بإغالق المصانع القائمة على الفحم والتى تأخذ االعتبارات البيئية فى 

 الحسبان.
 ألنها تقلل إحتمالية مواجهة  ا من شركات األسمدةنتوقع أن تكون إكتشافات الغاز في مصر لصالح أبو قير وغيره

 .وأثر بالسلب على إنتاج الشركة وربحيتها 2015و  2014نقص في إمدادات الغاز مثلما حدث خالل عامى 
  على التوالي بدعم التحسن 16٪ و 12بمعدل سنوي مركب نسبته  الشركة تنمو إيرادات وصافي أرباح  نتوقع أن ٪

ستراتيجية الشركة لفتح أسواق جديدة داخل إفريقياالمستمر في عملية اإل   .نتاج، وزيادة األسعار الدولية وا 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                    محلل مالي                                          أول محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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