شركة أبوقري لألمسدة والصناعات الكيماوية

تقرير نتائج األعمال
الفرتة املالية املنتهية يف 2022/3/31

اإلسكندرية يف  23مايو 2022

تقرير نتائج األعمال  -املركز املالي املنتهي يف  31مارس 2022
األسكندرية يف  23مايو 2022

شركة أبو قري لألمسدة والصناعات الكيماوية تعلن نتائج الفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2022
سجلت شركة أبوقري لألمسدة والصناعات الكيماوية نتائج مالية وتشغيلية قوية ومعدالت منو متميزة خالل
التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021استكماال للنتائج احملققة من قبل حيث بلغت إيرادات النشاط  12.04مليار
جنية بنسبة زيادة  %91مقارنة بالفرتة املثيلة من العام السابق وحقق صايف الربح بعد الضريبة قفزة قوية بنسبة
 %185إلي  6.96مليار جنية مصحوبا وصول هامش صايف الربح إلي  %58بفضل إستمرارية تشغيل املصانع
ومدفوعاً بتحسن األسعار العاملية واحمللية.
أبرز املؤشرات املالية  -التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021
إيرادات
النشاط الرئيسي
 12.043مليون جنية
 % 91منو سنوي

صايف الربح

جممل الربح

األرباح التشغيلية قبل خصم
الفوائد والضرائب واإلهالك
واإلستهالك ()EBITDA

بعد الضريبة

 7.975مليون جنية
 %200منو سنوي

 7.593مليون جنية
 %222منو سنوي

 6.965مليون جنية
 % 185منو سنوي

مؤشرات األداء املالي  -التسعة أشهر من العام املالي  ) 2022/2021مليون جم(
12.043

7.975

7.593

6.305

2.661

إيرادات النشاط

جممل الربح

6.965

2.357

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واإلستهالك

التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021

2.445

صايف الربح بعد الضريبة

التسعة أشهر من العام املالي 2021/2020

وقد علق السيد املهندس  /عابد عز الرجال  -رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة أبوقري لألمسدة والصناعات
الكيماوية على نتائج أعمال الشركة عن الفرتة املنتهية يف  31مارس  2022قائالً :
سعداء بالنتائج اليت مت حتقيقها خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021واليت تعكس أداء الشركة القوي
واملتميز على مجيع األصعدة ،التشغيلية واملالية ،وقدرة الشركة على احلفاظ على وترية النمو وهو ما يعكس
مرونة منوذج أعمال الشركة وقدرتها على جتاوز التحديات اليت فرضها إنتشار فريوس كوفيد 19-إلي جانب
صفحة  1من8

تقرير نتائج األعمال  -املركز املالي املنتهي يف  31مارس 2022
األسكندرية يف  23مايو 2022

الضغوط التضخمية العاملية و الظروف االقتصادية املضطربة نتيجة احلرب الروسية االوكرانية واليت ألقت أثرها
على أسعار املواد اخلام عامليا فضالً عن إلتزام الشركة ببيع  %55من اإلنتاج لوزارة الزراعة واجلمعيات الزراعية

وباألسعار احملددة (األسعار املدعومة) .
وبالرغم من كل هذه التحديات ،جنحت الشركة بفضل اهلل تعاىل يف حتقيق إيرادات تصل إلي  12.04مليار
جنية خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021مدفوعة بأرتفاع الكميات املصدرة من األمسدة الصلبة
وكذلك حتسن متوسطات أسعار البيع.
ويرجع النمو امللحوظ يف إيرادات النشاط إلي قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ إسرتاتيجيتها حنو إستمرارية
تشغيل املصانع وتنويع باقة منتجاتها واألستفادة من زيادة متوسطات أسعار التصدير والبيع احلر واجلمعيات
الزراعية.
وسجل صايف الربح بعد الضريبة منوا ملحوظاً خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021ليصل إلي 6.96مليار
جنية بنسبة زيادة  %185مقارنة بالفرتة املثيلة من العام السابق وذلك على خلفية النمو القوي يف إيرادات نشاط
الشركة وزيادة إيرادات إستثمارات الشركة يف الشركات الشقيقة وكذا عوائد األموال املستثمرة.
ختاماً ،تربهن نتائج األعمال على رؤية إدارة شركة أبوقري لألمسدة وإلتزامها حنو تعظيم عوائد املساهمني
إتساقاً مع إسرتاتيجية الدولة للتنمية املستدامة من خالل السعي حنو حتقيق األهداف األسرتاتيجية مبا يصب
يف مصلحة املساهمني ،وهو ما نلتزم به دائما.
مؤشرات األداء املالي والتشغيلي  -التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021
• إستمرارية تشغيل املصانع بكامل طاقاتها اإلنتاجية واليت أدت إلي زيادة كميات اإلنتاج بنسبة  %22عن املخطط.
• منو إيرادات النشاط بنسبة زيادة  %91خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021مقارنة بالفرتة املثيلة من العام
السابق بفضل حتسن متوسط أسعار البيع العاملية واحمللية واملدعومة يف ضوء مواصلة الشركة تعظيم
اإلستفادة من تنوع تشكيلة املنتجات وجودتها.
• رغم اإلرتفاع الذي شهده سعر الغاز الطبيعي املورد ملصانع الشركة ليصبح  5.75دوالر/مليون وحدة حرارية
إعتباراً من  2021/11/1بدالً من  4.5دوالر/مليون وحدة حرارية  ،أرتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد
والضرائب واإلهالك واإلستهالك بنسبة  %222خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021مما يعكس النمو
القوي يف إيرادات الشركة.
• منو هوامش األرباح خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021عن الفرتة املثيلة من العام السابق ،حيث بلغ
هامش جممل الربح  %66بينما بلغ هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك
 %63وهامش الربح قبل الضريبة . %74
• أرتفاع صايف الربح بعد الضريبة بنسبة زيادة  %185مصحوباً بوصول هامش صايف الربح بعد الضريبة إلي %58
خالل التسعة أشهر من العام املالي .2022/2021
• احملافظة على احلصة السوقية للشركة جبميع األسواق الرئيسية بفضل تنوع املنتجات وجودتها مع اإللتزام
بتوريد احلصة احلكومية وتغطية إحتياجات السوق احمللي احلر.
• إدارة السيولة النقدية املتاحة بالشركة بشكل متوازن مع القدرة على التمويل اجلزئي للمشروعات املستقبلية.
• حتقيق أرباح فروق العملة وإيرادات من إستثمارات الشركة يف شركات شقيقة.
• املضي قدماً يف خطة املشروعات اإلستثمارية والتوسعات املستقبلية مبا يصب يف مصلحة املساهمني.
• إستكمال خطة التوافق البيئي للشركة ودورها الرائد جتاه املسئولية اجملتمعية واحلوكمة.
• املضي يف تنفيذ برنامج إدارة املوارد واألصول يف إطار خطة التطوير والتحديث لقطاعات الشركة بكل ما يتعلق
بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية احلديثة.
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تقرير نتائج األعمال
صفحة  2من8

تقرير نتائج األعمال  -املركز املالي املنتهي يف  31مارس 2022
األسكندرية يف  23مايو 2022
التغري

 9أشهر

 9أشهر

التغري

الربع الثالث الربع الثالث
2022/2021

2021/2020

()%

2022/2021

2021/2020

()%

إيرادات النشاط

5.798

2.269

%156

12.043

6.305

%91

جممل الربح

4.070

1.067

%282

7.975

2.661

%200

األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلستهالك ()EBITDA

3.911

956

%309

7.593

2.357

%222

األرباح قبل الضريبة

4.748

1.200

%296

8.864

2.948

%201

صايف الربح بعد الضريبة

3.761

953

%295

6.964

2.445

%185

نصيب السهم األساسي يف األرباح (جنية)

2.50

0.63

%297

4.63

1.62

%186

التغري

 9أشهر

 9أشهر

التغري

2022/2021

2021/2020

(نقطة مئوية)

2022/2021

2021/2020

(نقطة مئوية)

%70

%47

23نقطة

%66

%42

 24نقطة

والضرائب واإلهالك واإلستهالك%
هامش الربح قبل الضريبة %

%67

%42

 25نقطة

%63

%37

 26نقطة

%82

%53

 29نقطة

%74

%47

 27نقطة

هامش صايف الربح %

%65

%42

 23نقطة

%58

%39

 19نقطة

ملخص قائمة الدخل
(مليون جنية)

الربع الثالث الربع الثالث

هوامش
هامش جممل الربح %
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد
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تقرير نتائج األعمال
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تقرير نتائج األعمال  -املركز املالي املنتهي يف  31مارس 2022
األسكندرية يف  23مايو 2022
اإليرادات
(مليون جم)
12.043

6.305

5.798
2.269

 9أشهر
2022/2021

 9أشهر الربع الثالث الربع الثالث
2021/2020 2022/2021 2021/2020

جممل الربح
(مليون جم ،اهلامش )%

%66

%42

%70

%47

7.975

4.070
2.661
1.067
 9أشهر
2022/2021

 9أشهر
2021/2020

الربع الثالث الربع الثالث
2021/2020 2022/2021

معدل منو
األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد
والضرائب واإلهالك واإلستهالك
(مليون جم ،اهلامش )%
%63

%67

%37

%42

7.593

3.911
2.357
956
 9أشهر
2022/2021

 9أشهر
2021/2020

الربع الثالث الربع الثالث
2021/2020 2022/2021

نبذة عن نتائج الفرتة املالية املنتهية  31مارس 2022
أعلنت اليوم شركة أبوقري لألمسدة والصناعات الكيماوية (كود البورصة املصرية
 - )ABUK.CAالرائدة يف صناعة األمسدة اآلزوتية يف مصر والشرق األوسط -
النتائج املالية للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس .2022
حيث بلغت إيرادات النشاط  5.798مليون جنية خالل الربع الثالث من العام املالي
 2022/2021بنسبة زيادة قدرها  %156عن الفرتة املثيلة وبلغ صايف الربح  3.761مليون
جنية بنسبة زيادة قدرها  %295عن الفرتة املثيلة.
وخالل التسعة أشهر املنتهية يف  ،2022/3/31سجلت إيرادات النشاط  12.043مليون
جنية مقابل  6.305مليون جنية بنسبة منو  %91عن الفرتة املثيلة من العام السابق
وقفز صايف الربح بعد الضريبة ليبلغ  6.964مليون جنية بنسبة منو  %185مقارنة
بالفرتة املثيلة من العام السابق.
وتعكس النتائج القوية اليت حققتها الشركة خالل التسعة أشهر من العام املالي
 2022/2021مردود إستمرارية تشغيل املصانع بكامل طاقاتها اإلنتاجية وحتقيق
اخلطة اإلنتاجية ملصانع الشركة بنسبة زيادة قدرها  %22عن املخطط وبزيادة %1
عن الفرتة املثيلة من العام السابق مع حتقيق اخلطة التسويقية ملنتجات الشركة
بنسبة بزيادة قدرها  %17عن املخطط وبإخنفاض  %1عن الفرتة املثيلة من العام
السابق نتيجة زيادة خمزون اإلنتاج التام من اليوريا والرغبة يف إقتناص أفضل
الفرص التصديرية لتحقيق إستفادة من األسعار يف ضوء إنتعاش سوق األمسدة
النيرتوجينية وحتسن متوسطات األسعار خالل الفرتة من العام املالي 2022/2021
فضالً عن اإلسرتاتيجية اليت تتبناها إدارة الشركة لتنمية اإليرادات عرب تنوع
تشكيلة منتجاتها واملناورة فيما بني األسواق املستهدفة لتحقيق أعلى رحبية مع
التسويق اجليد ملنتجات الشركة وفتح أسواق جديدة إضافة إلي قدرة الشركة
على خفض تكلفة التشغيل وضغط املصروفات .
بلغ جممل الربح  7.975مليون جنية خالل التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021
بنسبة زيادة قدرها  %200مقارنة بالفرتة املثيلة من العام السابق مدعوماً بنمو
اإليرادات وبالرغم من أرتفاع تكلفة املبيعات وبلغ هامش جممل الربح  %66خالل
نفس الفرتة مقابل  %42خالل الفرتة املثيلة من العام السابق.
وأرتفعت املصروفات التسويقية نتيجة زيادة األجور وزيادة املستلزمات السلعية
الالزمة للتعبئة (مصروفات التصدير) عن الفرتة املثيلة كما ترجع الزيادة يف
املصروفات اإلدارية و العمومية إلي زيادة األجور الناجتة عن زيادة العالوات الدورية
واإلهالك واملصاريف األخرى املتنوعة.
أرتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واإلستهالك إلي
 7.593مليون جنية خالل التسعة أشهر من العام املالي  ، 2022/2021وصاحب ذلك
وصول هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك
واإلستهالك إلي  %63خالل نفس الفرتة .
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تقرير نتائج األعمال  -املركز املالي املنتهي يف  31مارس 2022
األسكندرية يف  23مايو 2022

معدل منو
صايف الربح
(مليون جم ،اهلامش )%
%58

%65

%39

%42

6.964

3.761
2.445
953
 9أشهر
2022/2021

 9أشهر
2021/2020

الربع الثالث الربع الثالث
2021/2020 2022/2021

قيمة إيرادات نشاط
قطاعات التشغيل
(مليون جنية)
4721
4156

2182

2389
1906

1930

776
275

11 1
مصنع
البالستيك

السماد السائل مصنع أبوقري  3مصنع أبوقري  2مصنع أبوقري 1
واالمونيا

التسعة أشهر من العام املالي 2021/2020
التسعة أشهر من العام املالي2022/2021

توزيع إيرادات النشاط
حسب قطاعات التشغيل ()%
6%

35%

39%
20%
مصنع أبوقري 2
السماد السائل واألمونيا

مصنع أبوقري 1
مصنع أبوقري 3

وقد بلغ صايف الربح بعد الضريبة  6.964مليون جنية خالل التسعة أشهر من العام
املالي  2022/2021مقابل  2.445مليون جنية خالل الفرتة املثيلة من العام السابق وبنسبة
زيادة  %185وبلغ هامش صايف الربح  %58يف ظل زيادة إيرادات اإلستثمارات وزيادة
عوائد وفوائد اإلستثمارات النقدية للفرتة احلالية مقارنة بالفرتة املثيلة نتيجة
اإلدارة اجليدة للمحفظة املالية للشركة وحتقيق أرباح فروق العملة وإيرادات من
إستثمارات يف شركات شقيقة .ويف املقابل زادت ضريبة الدخل مقارنة بالفرتة
املثيلة من العام السابق نتيجة زيادة صايف الربح قبل الضريبة وتسويات األقرار
الضرييب لعام  2021/2020وكذا تسوية فروق ضريبية وزيادة ضريبة األذون
والضرائب املؤجلة وختفيض ضريبة الفرتة املثيلة بتسويات ضريبية ختص منوذج
(9أ) حجز .
امليزانية
بلغ إمجالي املشروعات حتت التنفيذ حنو  505مليون جنية يف  2022/3/31مقابل
 371مليون جنية يف  ، 2021/3/31حيث بلغ األنفاق اإلستثماري حنو  161مليون جنية
يف  2022/3/31مشلت دفعات مقدمة مببلغ  46مليون جنية وإعتمادات مستندية
مببلغ  114مليون جنية مقابل إنفاق إستثماري بلغ حنو  100مليون جنية يف 2021/3/31
كما بلغ جمموع حقوق امللكية  15.562مليون جنية يف  2022/3/31مقابل  7.289مليون
جنية يف  2021/3/31بنسبة منو .%113.5
التغيريات يف السياسات احملاسبية اهلامة
بدءا من  2021/7/1مت تطبيق معايري احملاسبة املصرية املعدلة بقرار وزيرة اإلستثمار
والتعاون الدولي رقم ( )69لسنة  .2019وملزيد من املعلومات  ،يرجى الرجوع
لإليضاحات املتممة املرفقة باملركز املالي يف .2022/3/31
نظرة على أداء القطاعات التشغيلية -التسويقية
خالل التسعة أشهر من العام املالي :2022/2021
 إخنفضت كمية مبيعات مصنع أبوقري ( )1بنسبة  %4عن الفرتة املثيلة بسبب زيادةاملخزون ورغبة الشركة يف إقتناص فرص تصديرية بأفضل األسعار العاملية وفق
دراسات حبوث السوق ويف املقابل إرتفعت قيمة املبيعات بنسبة  %117عن الفرتة املثيلة
نتيجة إلرتفاع متوسطات أسعار التصدير والبيع احلر وأسعار اجلمعيات وكذا سعر
صرف الدوالر مقابل اجلنية.
 أرتفعت كمية مبيعات مصنع أبوقري ( )2بنسبة  %4عن الفرتة املثيلة وزادت قيمةاملبيعات بنسبة  %25عن الفرتة املثيلة نتيجة زيادة الكميات املباعة ومتوسطات أسعار
البيع احلر واجلمعيات مقارنة بالفرتة املثيلة.
 أستقرت كمية مبيعات مصنع أبوقري ( )3مقارنة بالفرتة املثيلة و إرتفعت قيمةاملبيعات بنسبة  %116عن الفرتة املثيلة نتيجة إلرتفاع متوسطات أسعار التصدير
والبيع احلر وأسعار اجلمعيات وكذا سعر صرف الدوالر مقابل اجلنية.
 أرتفعت قيمة مبيعات األمونيا بنسبة  %216عن الفرتة املثيلة لتحسن األسعارالعاملية وأخنفضت قيمة مبيعات السماد السائل بنسبة  %82وفق سياسة أقتصاديات
التشغيل وأفضلية اإلنتاج لتحقيق أقصى جدوى إقتصادية .
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توزيع جممل الربح
حسب قطاعات التشغيل ()%
7%
37%

42%
15%
مصنع أبوقري 2

مصنع أبوقري 1

السماد السائل واألمونيا

مصنع أبوقري 3

إمجالي كميات اإلنتاج املعد للبيع
من االمسدة واالمونيا واحلامض
(الف طن)
1704
1448

1690

قطاعات اإلنتاج
جنحت قطاعات اإلنتاج خالل التسعة أشهر من العام املالي  2022/2021يف حتقيق
اخلطة اإلنتاجية ملصانع الشركة بنسبة زيادة قدرها  %22عما هو خمطط وبنسبة
زيادة قدرها  %1عن الفرتة املثيلة إلستمرارية التشغيل كنتيجة خلطط اإلحالل

والتجديد ملصانع الشركة عالوة على مهارة العاملني يف عمليات التشغيل األمن
واإلقتصادي للمصانع مما كان له األثر يف حتسن اإلقتصاديات وخفض تكلفة التشغيل
مع األخذ يف اإلعتبار ترشيد الطاقة.

قطاعات الصيانات

جنحت قطاعات الصيانات يف التخطيط والتنفيذ لعمليات اإلحالل والتجديد الشامل
ملصانع ومرافق الشركة وبنيتها التحتية مما كان له األثر يف احملافظة على إستمرارية
التشغيل وخفض التكلفة .ومتضي الشركة قدمًا يف احملافظة على شباب املصانع من
خالل التخطيط اجليد للعمرات الدورية وفقا للمخطط التالي:
مصنع أبوقري ()1
أكتوبر 2022

مصنع أبوقري ()2
سبتمرب 2023

مصنع أبوقري ()3
مايو 2022

قطاعات التسويق

جنحت الشركة بفضل اهلل تعاىل يف تسويق منتجاتها حمليًا وعامليا خالل الفرتة املنتهية
يف  2022/3/31حيث بلغ عدد عمالء التصدير  40عميل من خمتلف بلدان العامل وتنوعت
أسواق التصدير لتشمل  22دولة من خمتلف دول العامل إضافة إلي توسيع قاعدة عمالء
السوق احمللي لألمسدة احلرة إلي حنو  58عميل.

القطاعات املالية

كميات االنتاج
التسعة أشهر من العام املالي 2021/2020
التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021
املخطط

إمجالي كميات مبيعات االمسدة
واالمونيا واحلامض
(الف طن)
1693

1706

1448

إستطاعت إدارة الشركة اإلستفادة من حترير سعر صرف الدوال مقابل اجلنية وحتقيق زيادة
يف أرباح فروق العملة من خالل التخطيط اجليد إلدارة احملفظة املالية للشركة  .وعلى
الصعيد التمويلي  ،جنحت الشركة يف تعزيز إستفادتها من إخنفاض أسعار الفائدة يف مصر
من خالل قرض لتمويل التوسعات املخططة ملشروع رفع الطاقة اإلنتاجية ملصنع أبوقري ()3
والذي مت إسناد متويله لبنك الكويت الوطين عالوة على التواصل مع جهاز شئون البيئة
𝚰𝚰𝚰  EPAPلتمويل جزء من القرض الالزم للتوسعات .وبالتوازي جنحت الشركة يف حتديث
منظومة الفواتري اإللكرتونية ،مما أمثر عن تعزيز إلتزام الشركة بشكل كامل بالقوانني
اجلديدة اليت فرضتها احلكومة على نظام إصدار الفواتري اإللكرتونية لتصبح شركة أبوقري
لألمسدة من طليعة الشركات اليت طبقت التحديث وفق اجلدول الزمين املقرر.

قطاعات املشرتيات

تواصل قطاعات املشرتيات تركيزها على تعظيم الكفاءة التشغيلية وتعزيز هيكل
التكاليف من خالل توظيف عالقتها الوطيدة مع قاعدة عريضة ومتنوعة من املوردين
احملليني واخلارجيني باإلضافة إلي تعظيم إستفادتها من أقتصاديات احلجم عرب زيادة
حجم اإلنتاج مع تقليص التكاليف وذلك لتأمني إحتياجات املصانع من اخلامات وبأسعار
تنافسية .وتواصل الشركة الرتكيز على التصنيع احمللي للمعدات كلما أمكن ذلك.

املوارد البشرية

كميات املبيعات
التسعة أشهر من العام املالي 2021/2020
التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021
املخطط

بلغ متوسط عدد العاملني بالشركة  2646عامل خالل الفرتة املنتهية يف 2022/3/31
مقابل  2676عامل خالل الفرتة املثيلة من العام املالي السابق مما يعكس إلتزام الشركة
باحلفاظ على مستويات العمالة املناسبة وفقا ملعدالت الكفاءة التشغيلية .وبالتوازي يتم
تأهيل بعض العمالة على وظائف أخرى طبقًا إلحتياجات العمل الفعلية مما حيقق
أقصى إستفادة من العمالة وحتسني األداء والتأكيد على ضرورة تأهيل القيادات الشابة .
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* املشروعات والتوسعات املستقبلية
تواصل شركة أبوقري لألمسدة جهودها لتحقيق منو مستدام ومتنوع فضالً عن التوسع يف أعمال الشركة وتعزيز
تواجدها ،ويف الوقت ذاته  ،تعكف إدارة الشركة على البحث عن الفرص اإلستثمارية اليت تتسم مبقومات النمو
اجلذابة وحترص على حتديث دراسات جدوى مشروعاتها وفقاً للمستجدات احمللية والعاملية بالتعاون مع أفضل
بيوت اخلربة .
( )1الشركة العاملية للميثانول ومشتقاته

 املساهمة يف مشروع إلنتاج مليون طن/عام ميثانول و 400الف طن/عام أمونيا (كمرحلة أوىل) واملزمع إقامتهباملنطقة األقتصادية لقناة السويس بالعني السخنة بتكلفة إستثمارية تقدر حبوالي  1.6مليار دوالر مبساهمة كل
من شركة أبوقري لألمسدة ( )%35وشركة حلوان لألمسدة ( )%35وشركة األهلي كابيتال القابضة ( )%30حيث مت
توقيع عقد أرض املشروع مبساحة  2مليون مرت مربع ومت التعاقد مع شركة األهلي كابيتال القابضة للعمل
كمستشار مالي للمشروع ليتوىل تدبري التمويل الالزم للمشروع واملخطط متويله بواقع  %70قروض بنكية و %30
متويل ذاتي وبالتوازي جاري حتديث دراسة اجلدوى اإلقتصادية للمشروع يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية عالوة
على أنه جاري اإلنتهاء من التعاقد مع مقاول إدارة املشروع .
( )2مشروع خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ورفع الطاقة اإلنتاجية ملصنع أبوقري ()3

 إستثمار حوالي  100 - 80مليون دوالر أمريكي من خالل قرض سيتم تدبريه بواسطة بنك الكويت الوطين  -مصرلتنفيذ مشروع رفع الطاقة اإلنتاجية ملصنع يوريا أبوقري ( )3من  1925طن /يوم إلي  2370طن يوم من اليوريا احملببة
حيث مت اإلنتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات اهلندسية األولية ،وقد مت طرح كراسة الشروط
واملواصفات على مقاولي العموم املؤهلني ومت فض املظاريف وجاري الدراسة الفنية.

( )3املشروع املزمع إنشاؤه على األرض الشاغرة بشركة راكتا

 مت ورورد دراسات اجلدوى التسويقية واإلقتصادية احملدثة من خالل شركة  Nexantوبالتوازي جاري السري يفإجراءات اإلستحواذ على قطعة األرض اململوكة للهيئة املصرية العامة للبرتول (أرض شركة راكتا سابقاً)
واملزمع إقامة املشروع عليها.

( )4املساهمة يف شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية واألمسدة

 تبلغ نسبة مساهمة شركة أبوقري لألمسدة يف شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية واألمسدة . %10( )5املساهمة يف أكرب جممع إلنتاج حامض الفوسفوريك مبنطقة أبو طرطور بالوادي اجلديد

 تبلغ نسبة مساهمة شركة أبوقري لألمسدة يف شركة أبو طرطور حلامض الفوسفوريك  %9.5حيث مت توقيعالعقد مع مقاول التنفيذ وجاري تدبري القرض الالزم هلذا املشروع.

* أداء سهم الشركة خالل التسعة أشهر من العام املالي 2022/2021
التاريخ

سعر السهم (جنية)

حجم التعامل

رأس املال السوقي (مليون جنية)

أول الفرتة

19.21

416.872

24.240

اَخر الفرتة

24.87

3.897.654

31.383

إمجالي حجم التعامل خالل الفرتة

191.021.820

نسبة التغري خالل الفرتة

+%29.46

 أرتفعت القيمة السوقية للشركة إلي أكثر من  31مليار جنية يف  2022/3/31مقابل  24مليار جنية يف 2021/7/1بنسبة منو حوالي  %29.5وكذلك تراوحت تقديرات السعر املستهدف لسهم الشركة من  27جنية
إلي  42جنية (طبقا للمذكرات البحثية للمحللني).
 -وبتاريخ  ، 2022/3/21حقق السهم أعلى سعر له منذ عام  2019حيث وصل السعر إلي  27.5جنية.
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عن شركة أبوقري لألمسدة والصناعات الكيماوية
تأسست شركة أبو قري لألمسدة والصناعات الكيماوية عام  1979وهي أكرب شركة مصرية متخصصة يف
صناعة مجيع أنواع األمسدة النيرتوجينية و املواد و املخصبات الكيميائية واملواد املرتبطة بها أو املشتقة منها أو
الالزمة لصناعتها و تعبئتها و شرائها و بيعها واإلجتار فيها داخل مجهورية مصر العربية ،أو فى اخلارج.
متتلك الشركة  3مصانع ألنتاج األمونيا و اليوريا ونرتات النشادر والسماد السائل
ذلك باإلضافة إلي ما متتلكه من تاريخ عريق يف خدمة الفالح املصري  ،أستطاعت من خالله أن حتتفظ
بريادتها لسوق األمسدة النيرتوجينية ليس فقط من خالل ما تقدمه من أمسدة عالية اجلودة بل أيضا من
خالل دعمها للفالح يف كيفية احلفاظ على الرتبة واستدامتها وحتقيق أقصى أستفادة من عملية التسميد
وذلك من خالل املساهمة يف اإلرشاد الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصالح األراضي.
متتلك شركة أبوقري لألمسدة حصص يف الشركات التالية:
 شركة أسكندرية لألمسدة %15 شركة حلوان لألمسدة %17 شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية واالمسدة %10 شركة أبوطرطور حلامض الفوسفوريك %9.5 الشركة العاملية للميثانول ومشتقاته %35ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني للشركة http://abuqir.net/investors/brief :
هيكل املساهمني يف 2022/3/31
شركة كيما; %2.70

احتاد العاملني املساهمني; %5.02
شركة مصر لتأمينات احلياة; %1.93

بنك االستثمار القومي; %21.52

صناديق االستثمار واالفراد; %20.89
اهليئة املصرية العامة للبرتول; %19.11
شركة مصر للتأمني; %3.19
بنك ناصر االجتماعي; %5.90
اهليئة العامة للتنمية الصناعية; %10.08

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية; %5.47
شركة االهلي كابيتال; %4.19

 بتاريخ  ، 2022/4/12قام بنك اإلستثمار القومي ببيع حصته يف رأس املال البالغ نسبتها  %21.52لصاحلشركة ألفا أوركس ليميتد أحدى شركات صندوق أبوظيب السيادي.
لإلطالع على القوائم املالية الكاملة واإليضاحات املتممة للقوائم املالية لشركة أبوقري لألمسدة  ،ميكن حتميل القائمة من املوقع
اإللكرتوني http://abuqir.net/investors/financial

لألستعالم والتواصل:
 حماسب  /خالد مصطفى سكر  -رئيس قطاعات الشئون املاليةبريد الكرتوني khaled.sokkar@abuqir.com :
 حماسبة /نرفانا صباح عرابي  -مدير عام عالقات املستثمرين واإلعالمبريد الكرتوني nervana.sabbah@abuqir.com :
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