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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 

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

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

  سنويه النصف قير أبو أعمال نتائج علي قرب عن نظره

 .91/02تشهد انخفاًضا طفيفًا في النصف األول من العام المالي " أبو قير لألسمده "إيرادات وأرباح 
النصف األول من عام والتي تعتبر من أبرز مصنعي األسمدة في مصر عن نتائج  (ABUK.CA) أعلنت شركة أبو قير لألسمدة

 .والتي أظهرت إنخفاض طفيف في اإليرادات واألرباح مقارنة بالفترة المماثله من العام السابق 91/02
 التحليل المالي

 إنخفضت إيرادات ABUK  3بنسبة ٪
من على أساس سنوي في النصف األول 

مليار  3.11لتصل إلى  91/02عام 
مليار جنيه خالل  3.93جنيه مقارنة بـ 

نفس الفترة من العام السابق وكان ذلك 
بضغط من إنخفاض إيرادات المبيعات 

مليار جنيه خالل الفترة  3.1والتي بلغت 
عامل قيد المراجعة والتي تمثل للشركة 

، مع األخذ في اإلعتبار أن إيرادات خطوره
٪ من إجمالي 11ات تمثل المبيع

وعلى العكس من ذلك، إرتفعت . اإليرادات
٪ على 5تكلفة البضاعه المباعة بنسبة 

أساس سنوي في النصف األول من العام 
مليار جنيه مقارنة بـ  0.31الحالي لتبلغ 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من  0.32
العام الماضي وكان ذلك مدفوعا بزيادة 

٪ على الرغم 5نسبة األجور والمرتبات ب
 . من إستقرار تكلفة المواد الخام

  ونتيجة لذلك، شهد مجمل الربح إنخفاًضا
مليار جنيه  9.31ملحوًظا ليصل إلى 

٪ علي أساس سنوي 95مصري، بمعدل 
مليار جنيه خالل نفس  9.25مقارنًة ب 

وفي الوقت . الفترة من العام الماضي
 نفسه، سجل هامش الربح اإلجمالي

 .٪ خالل نفس الفترة من العام الماضي33رنة بـ مقا 32%
 

 مليون جنيه 91/91نصف عام  91/02نصف عام 

 اإليرادات 4,135 3,997

 معدل التغير   3%-
 تكلفة المبيعات (2,376) (2,499)

 معدل التغير   5%
 مجمل الربح  1,759  1,498

 معدل التغير   15%-
 هامش مجمل الربح 43% 37%
 المصروفات العمومية واإلداريه (47) (75)

 معدل التغير   60%
 مصروفات البيع والتوزيع (192) (162)

 معدل التغير   16%-
 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك 1,578 1,305

 معدل التغير   17%-
 هامش الربح 38% 33%
 إيرادات أخري 30 121

 معدل التغير   303%
 أرباح راسماليه 2.2 0.315

 معدل التغير   86%-
 أرباح فروق عمله 223 --

 صافي الربح 1,653 1,440

 معدل التغير   13%-
 هامش صافي الربح 40% 36%
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  كذلك، شهدت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك انخفاًضا ملحوًظا في الفترة قيد
مليار جنيه خالل الفترة المماثله  9.51٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 92مليار جنيه بتراجع  9.39المراجعة لتصل إلى 

٪ في المصروفات 02ويرجع ذلك بشكل رئيسي تأثرا بإنخفاض اإليرادات، باإلضافة إلى إرتفاع بنسبة  من العام الماضي
عالوة على ذلك، سجل هامش الربح قبل . ٪90العموميه واإلداريه على الرغم من إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 

 .الفترة المماثله من العام الماضي ٪ خالل31٪ مقارنة بـ 33الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
 مليار جنيه  9.05مليار جنيه مقارنة بـ  9.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 93إنخفاًضا بنسبة  وأخيًرا، سجل صافي الربح

 :خالل نفس الفترة من العام السابق ويرجع هذا اإلنخفاض في األرباح إلي
 يه خالل الفتره محل المراجعة جنألف  395األرباح الرأسماليه حيث بلغت في ض الحاد نخفااإل

 . ويسنس ساأعلی %10مليون جنيه بإنخفاض  0.0ل مقاب
  أيضا كان من الدعائم األساسيه إلرتفاع األرباح خالل نفس الفتره من العام السابق هو تحقيق

مليون جنيه مع األخذ في اإلعتبار أن الشركة لم تحقق  003الشركة أرباح فروق عملة ب
وق عملة خالل الفتره قيد المراجعة بل علي العكس حققت خسائر فروق عمله قدرت أرباح فر 

 .مليون جنيه 0.1ب 
 
 تقييم بحوث عربية أون الين

  بلغت القيمة العادلة لسهم شركة أبو قير
لألسمده بطريقة مضاعف الربحية 

سهم بمعدل إنخفاض بلغ /جنيه 91.0
فبراير  90مقارنة بسعر إغالق  3.1%

0202.  
 سهم، /جنيه 0.01قدرنا ربحية السهم ب

مرة لقطاع الموارد  1.92ومضاعف ربحية  0202مليار جنيه بنهاية عام  0.112وذلك في ضوء صافي ربح متوقع يبلغ 
 .األساسيه

 
 
 
 
 
 
 
 

 (مليار جنيه) 0202صافي الربح المتوقع لعام  0.112
 (مليار سهم)عدد األسهم المصدرة  9.000
 ربحية السهم 0.01
 (مرة)مضاعف ربحية قطاع موارد أساسيه  1.92
 (سهم/جنيه)القيمة العادلة بناء علي طريقة مضاعف الربحية  91.0
 0202فبراير  90القيمة السوقية إغالق  91.53
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 قســــــم البــــــحوث
 

 
 

 عالء أحمد /األستاذ                                                               مصطفى شفيع /األستاذ            
 محلل مالي                                                                           أول محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com                                                                 MShafie@arabeyaonline.com 
 

مايكل أرميا/ األستاذ  
لفنىرئيس قسم التحليل ا   

MArmia@arabeyaonline.com 
 

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

معتز عشماوي/ األستاذ               ليلي طارق      /األستاذة                   
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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