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

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

 للحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 
 نهاية سعيدة لشركة أبو قير لألسمدة 

 
  نهاية سعيدة لشركة أبو قير لألسمدة 

أظهرت القوائم المالية المدققة لشركة أبو قير لألسمدة والمواد الكيماوية 
(ABUK.CA)  حيث بلغت  صافي األرباح، إنتعاش 2018/2019للعام المالي

مليار جنيه للعام المالي السابق محققة بذلك نسبة  2.4مليار جنيه، في مقابل  3.2
للعام السابق. % 32مقارنة ب  %37هامش صافي ربح مع تحقيق  %31نمو 

مليار جنيه في نهاية  8.5حيث بلغت  اإليراداتوذلك باألساس بدعم من إرتفاع 
 7.5نة بالعام السابق حيث بلغت مقار  %،14محققة نمو  18/19العام المالي 

، حيث بلغت %5بمعدل  تكلفة البضاعة المباعةمليار جنيه، في مقابل إرتفاع 
، مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 18/19مليار جنيه في نهاية العام المالي  5.1
مليار جنيه للعام الحالي بمعدل نمو  3.4 مجمل ربحمليار جنيه، محققة بذلك  4.8
للعام  %35هذا العام، مقارنة ب  %40ليبلغ هامش مجمل الربح مليار جنيه. أيضا إنتعش  2.6ة بالعام السابق حيث بلغ مقارن 29%

 السابق. أيضا كانت من األسباب الداعمة إلنتعاش صافي األرباح للشركة اآلتي.
 إيرادات إستثمارات مالية متاحة للبيع 

%، مقارنة بالعام المالي المنصرم حيث 9، محققة نسبة نمو 18/19ام المالي مليون جنيه بنهاية الع 150إرتفعت لتصل إلي 
 مليون جنيه. 138بلغت 

 عوائد إستثمارات حتي تاريخ اإلستحقاق 
%، مقارنة بالعام المالي المنصرم حيث 43، محققة نسبة نمو 18/19مليون جنيه بنهاية العام المالي  753إرتفعت لتصل إلي 

 .مليون جنيه 525بلغت 
 أرباح فروق العملة 

مرة، مقارنة بالعام المالي المنصرم  13، محققة نسبة نمو 18/19مليون جنيه بنهاية العام المالي  210إرتفعت لتصل إلي 
 مليون جنيه. 16حيث بلغت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألف جنيه مصري 2019 2018
 اإليرادات 8,584,531 7,552,978

      معدل النمو  14% --
 مجمل الربح 3,440,471 2,674,309

      معدل النمو  29% --
 هامش مجمل الربح 40.1% 35.4%

 صافي الربح  3,157,133 2,420,016
 معدل النمو  30.5% --
 هامش صافي الربح 36.8% 32.0%
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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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