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 سعر السهم البند
رأس المال 

 السوقً
مضاعف 
 الربحٌة

مضاعف القٌمة 
 الدفترٌة

عائد 
 التوزٌعات

 الرؤٌة

 ايجابي %575 5700 007.0 00.55711 57.5 دومتى نهصىاعاث انغذائيت

 محايد %570 5755 .0.77 .055.70. 01701 إيديتا

 محايد %.57 5755 51700 .07.575. 751. جهيىت

 االفضل %075 .575 705. 50005711 5757 عبىر الود

 ايجابي %70. 0750 05750 00.70751 5750 انقاهزة نهدواجه

  %1,. 9.,1 14,41 17.616,91  المتوسط

 

 داء القطاع التعلٌق على ا

، لكونه 91-كوفٌدٌعد قطاع األغذٌة والمشروبات ضمن أهم القطاعات الرابحة فى األزمة الحالٌة التى تواجهها البالد وانتشار وباء 

سلع الغذائٌة بكثرة فى هذه الاالقتصادى حٌث ٌزداد طلب المستهلكٌن على للشركات من حاالت الركود  قطاع دفاعى ٌضمن الحماٌة
 فروض حالٌا والتزام المنازل دون وجود متنفس اخر قد ٌزٌد من استهالك االغذٌة وخصوصا المعلبة منها.مما ان الحظر الك .اآلونة
 .األزمات عند ٌظهر فردي سلوك وذلك األساسٌة احتٌاجاتها لتؤمٌن المواطنٌن اندفاع بسبب
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ربحٌة مرة فى حٌن بلغ متوسط مضاعف  9.01للقطاع بلغ مضاعف الربحٌة بالنسبة لمتوسط أداء السوق  :القطاعمؤشرات داء أ

لتذبذبات شدٌدة وهو ما ٌمكن تفسٌره بتعرض السوق فى اآلونة األخٌرة مرة  EGX30 5031ومإشر مرة  30.7السوق المصرى 

% 1.7ككل عائد على الكوبون الخاص بالسوق ال% وهو ما ٌقارب 109 الذى ٌبلغ العائد على كوبون القطاعوسرٌعة باإلضافة إلى 

 .%5076والذى ٌبلغ  EGX30وٌتفوق على العائد على الكوبون الخاص بمإشر 

وعن سٌر العملٌات  ،رخص مقارنة بؤسهم باقى القطاع من حٌث متوسط مضاعف الربحٌةاأل ٌعد سهم عبور الند أداء أسهم القطاع:
 من المواد الخام لكان مخزونتبؤنهما تم نذ بداٌة األزمةم استٌراد المواد الخاموضحت شركتى دومتى وإٌدٌتا موقفهما من  اإلنتاجٌة

 ف.ٌكفى لثالثة أشهر مما ٌساعد على استمرار العملٌة االنتاجٌة لحٌن أن ٌتضح الموق

 -:الفترة القادمة على المدى القصٌرفى  القطاع الفرص والتحدٌات التى ٌمكن أن ٌواجههافى نقاط نستعرض واآلن 

 الفرص:

 وتتمثل فى تخفٌض أسعار  91-قرارات لتحفٌز النشاط الصناعى وحماٌته من تداعٌات فٌروس كوفٌد اتخذت الدولة عدة

 دوالر لكل ملٌون وحدة حرارٌة من الغاز. 9جنٌه للكٌلو وات للكهرباء وبواقع  09.الكهرباء والغاز للمصانع بواقع 

  تخفٌض معدالت الفائدة بآخر اجتماع طارئ عقدته االستمرار فى اتباع البنك المركزي لسٌاسات التٌسٌر النقدى عن طرٌق

نقطة أساس، االمر الذي نعتقد ان ٌكون اٌجابٌا على ارباح الشركات عامة وشركات  ..7لجنة السٌاسة النقدٌة بواقع 

 .هٌنة حٌث أنها لدٌها مستوٌات مرتفعة من الدٌونجوبالتحدٌد شركة  االغذٌة خاصة

 بعض  مإخرا ٌة كالحوم والدواجن واأللبان تزامنا مع منح السالسل التجارٌة الكبٌرةارتفاع الطلب على المنتجات األساس

 الموسمى وكذلك ارتفاع الطلب ،حظر التجوالاالجراءات التٌسرٌة بفتحها أٌام اإلجازات والذى كان محظورا فى بداٌة 

 وعٌد الفطرالناتج عن شهر رمضان 

  وتستفٌد منها بشكل مباشر  %19ما ٌقارب  اللبن المجفف منذ بداٌة العام تراجعت اسعاربالنسبة لشركات منتجات االلبان

 الجزء األكبر من هٌكل التكالٌف  اللبن المجفف دومتى وعبور الند حٌث ٌمثل ىشركت

  قطاع األغذٌة من حٌث األسعار والذى ٌمكنه كقطاع دفاعى امتصاص أى زٌاتدة فى األسعارمرونة 

 ئٌة لقطاع الفنادق والسٌاحة الداخلٌةالعودة الجزقرارات الحكومة ب 

 التحدٌات:

  لعل ما ٌمكن أن ٌشكل تحدى للمصانع جراء تلك األزمة هى تلك التدابٌر االحترازٌة التى اتخذتها الدولة من فرض حظر

 .نتاجاإلمعدالت ى من شانه أن ٌإدى إلى انخفاض تجوال على البالد وتقلٌل عدد العمالة والذ

 انتهاء تؤثٌر شهر رمضان وعٌد الفطرتؤثرا بوقف حركة التصدٌر بٌن الدول واستمرار األزمة بعد ضعف جزء من الطلب م 

 .والتى ٌمكن أن ال ٌستوعب السوق المصرى الفائض فى االنتاج

  فى بداٌة األزمةبغلق الفنادق نسبٌا تؤثر القطاع. 

  



 

 

 

 الصناعات الغذائٌة العربٌة )دومتى(

 ة السوقٌةالحص من دة تعززمنتجات جدٌ
 
 

 الشركةملخص التعلٌق على اداء  هٌكل الملكٌة

 بتصنٌع الشركة تقوم. المصري والعصائر الجبن سوق فً رائدة شركة هً دومتى
 العالمات ذات والمعالجة البٌضاء العصٌر ومنتجات األجبان من مجموعة وتوزٌع

 التجارٌة المةالع تخزٌن وحدات من وحدة ..1 من ٌقرب ما تضم عائلة مع التجارٌة،

 رقم والمنتج للسوق مؤلوف اسم دومتى تعتبر. برافو جبنتى، دامو، دومتى، ذلك فً بما
 العمالء آلالف منتجاتها الشركة تورد. السوقٌة الحصة حٌث من البالد فً للجبن واحد

 .والدولٌة اإلقلٌمٌة الساحة على دولة 65 من وأكثر مصر فً والتجزئة الجملة تجار من

مرة مقارنة بمتوسط مضاعف ربحٌة  9.069السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ ٌتداول 

وبمقارنة بمضاعف ربحٌة القطاع الذى مرة  13011والذى ٌبلغ للثالث سنوات الماضٌة 

سهم القطاع ولكنه منخفض أل مساويسعر  السهم ٌتداول على ٌتبٌن أن مرة 16..9 ٌبلغ

 مرة 1099على مضاعف قٌمة دفترٌة ٌبلغ وٌتداول السهم  نسبة لألداء التارٌخى للسهم

 جنٌه، ملٌون 7109 قدرها 1.91 لعام الرابع بالربع أرباح الشركة حققت مالً كاداء 

 91501 العام أرباح لتبلغ جنٌه، ملٌون 56501 قدرها مبٌعات تحقٌق فً نجحت أن بعد

 .1.96 الماضً العام عن جنٌه ملٌون 91605 قدرها أرباح مقابل جنٌه ملٌون

 كما الماضً، للعام الرابع الربع عن% 31 قدرها نمو نسبة تحقٌق الشركة استطاعت

 الثالث الربع عن% .6 بنسبة المخبوزات قطاع مبٌعات حجم زٌادة الشركة استطاعت

 ٌبلغ ربحٌة بمضاعف السهم ٌتمتع. 1 رقم انتاج خط وتشغٌل تركٌب نتٌجة ،1.91 لعام

 القطاع ربحٌة مضاعف ٌقارب ما وهو 1.91 لىما عام اخر الرباح تبعا مرة 9.096

 عائد إلى باإلضافة مرة 9066 الدفترٌة القٌمة مضاعف ٌبلغ كما مرة 9.061 ٌبلغ والذى

 %9.033 القطاع متوسط ٌبلغ حٌن فى% 6 ٌبلغ الكوبون على

مرة فً  6031الى  1.93مرة فً عام  5097معدل دوران االصول الثابتة من  انخفض

% فً 96الى  1.93% فً 99معدل العائد على حقوق المساهمٌن من ، وارتفع 1.91

على الرغم من تراجع معدل دوران االصول الثابتة اال انه ماٌزال االفضل  .1.91

  مرة 7067ضمن باقً شركات القطاع التً ٌبلغ متوسط معدل دوران اصولها 

 

 

 

 األغذية والمشروبات القطاع / الصناعة

 DOMT كود السهم

 060282 )ملٌون( عدد االسهم

 58250 )ملٌون جم( رأس المال

 20805200 )م.ج.( رأس المال السوقً

 %50205 التداول الحر

 5,55 سعر السهم

 %56- التغٌر منذ سنة

 %05- التغٌر من بداٌة السنة

 22,85 اسبوع 50 -اعلى سعر 

 5257 اسبوع 50 -اقل سعر

  
 

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 لمالٌةأهم المؤشرات ا

 %7 %91 155605 116101 111701 انمبيعاث
 %1 %71 56601 51306 61105 مجمم انزبح

 %7 %61 79.01 7.106 95701 انزبح قبم االستقطاعاث

 %9 %919 91501 91605 5901 صافي انزبح
 %5 %19 %15 %16 %.1 هامش مجمم انزبح

 %. %59 %91 %91 %3 م االستقطاعاثهامش انزبح قب
 %1- %991 %5 %5 %7 هامش صافي انزبح

 %7 %3 917301 963106 931.01 اجماني االصىل
 %91 %16 6.303 .3910 15.01 حقىق انمهكيت

 اٌجابً



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

 البٌضاء الجبنة مبٌعات من سوقٌة ةحص أكبر على احتاللها جانب إلى الجبنة، منتجات وتوزٌع انتاج فً الرائدة الشركات من 

 .الجبن سوق فً حصتها زٌادة التسوٌق  على اإلنفاق زٌادة خالل من وتمكنت ،٪ .6 والتى تقترب منمصر فً

 منتج أول وٌعتبر. واحد إنتاج خط عبر 1.96 أغسطس نهاٌة فً( دومتى سندوٌتش) المخبوزة السلع إنتاج فً دومتى بدأت 

ا، المنافسٌن لشرٌحة لتنضم .شهرٌا قطعة مالٌٌن 5 بسعة ، المخبوزات مجال فً للشركة ًٌ  وإقباالً  نجاًحا منتجها والقى محل

 فى أساسى شبه بشكل «الساندوتش» مبٌعات على واالعتماد اإلنتاجٌة طاقاتها لزٌادة الشركة دفع ما طرحه، فور كبًٌرا
 .اإلٌرادات

 جبنة بطرح الشركة قامت حٌث الكارتون، فً المعبئة األجبان بقطاع المصري للسوق جدٌدة منتجات طرح فً الشركة وتستمر 
 الموتزرٌال الفرٌش، األجبان قطاع تطوٌر خطة تنفٌذ فً ستمرارهمباإلضافة ال .القطاع هذا فً نوعها من جدٌدة صفراء

  %...9 بنسبة ٌمًوالكر الموتزرٌال من كل فً الحالٌة االنتاج طاقات استغالل باستطاعتهم وذلك والكرٌمً،
 بواسطة الجدٌد المنتج إنتاج سٌتمو .المخبوزات قطاع فً التوسع فً جدٌدة كخطوة الفٌنو الخبز منتج طرحتعتزم الشركة  

 عقد بتوقٌع دومتً قامتكانت قد  سابق، وقت وفً .جدٌدة استثمارات ضخ إلى الحاجة دون القائمة المخبوزات إنتاج خطوط

 هذا ان الشركه تإكدلذلك  .جنٌه ملٌون .1 بتكلفة األمرٌكٌة، AMF شركة مع للمخبوزات جدٌد إنتاج خط وتركٌب تورٌد

 فٌه تنمو والذي (سندوتش)دومتً  الحالً المنتج بجانب المخبوزات لقطاع قوٌة اضافه سٌكون الفٌنو( )الخبز الجدٌد المنتج
 .اآلن الً مستمر بشكل الشركه

 ثمار أولى ٌعتبر ما وهو القاهرة، فً السوقٌة الحصة حٌث من الثالث المركز اآلن ةالشرك تحتل العصٌر، قطاع آداء وعن 
 .التوزٌع حجم وزٌادة القطاع هٌكلة ةإعاد

 للمخبوزات، الثالث الخط الستقبال باستعدادهم وذلك للشركة، الجدٌدة االنطالقات من العدٌد .1.1 عامتتوقع الشركة أن ٌشهد  

 آخر وخط الكرٌمً للجبنة جدٌد خط إضافة جانب إلى الحالً، العام من الثانً الربع فً انتاج ٌبدأ أن المتوقع من والذي
 .جدٌدة تعبئة وأحجام أوزان إضافة خالل من الجدٌدة الصفراء الجبنة عائلة استكمال مع للموتزرٌال

 طاقات لدٌها .والطلب العرض بٌن حتملةالم الفجوة لمواجهة مإخراً، الطبٌعٌة، المعدالت من أكبر بكمٌات اإلنتاجالشركة  بدأت 

 واحتٌاجات لظروف وفقا وقت أى فى اإلنتاج زٌادة ٌتٌح ما والعصائر، للجبن خطاً  16 تتجاوز مستغلة غٌر كبٌرة إنتاجٌة

 ظهر التى الدول من سواء الخام، والمواد اإلنتاج مستلزمات من المشترٌات لزٌادة األزمة استفحال قبل لجنة شكلتكما  .السوق
 .االستٌراد عن التام التوقف لسٌنارٌو تحسبا شهرٌن، إلى تصل لفترة االحتٌاجات تؤمٌن وتم غٌرها، أو الفٌروس بها

ا الشركة وتقوم  ًٌ  كفاءة العاملٌن بالشركة  نمووبنمو معدالت اإلٌرادات ٌتبٌن  موظف ..15 بتشغٌل حال

 

 

 أهم النسب المالٌة

 0027ٌر التغ 0026التغٌر  0027 0026 0025 

 %9 %919 011. 011. 011. ربحيت انسهم

 %91 %16 1065 1016 9016 انقيمت اندفتزيت نهسهم

 %96- %13- 95091 91036 61061 مضاعف انزبحيت

 %13- %95- 7091 6011 10.6 مضاعف انقيمت اندفتزيت

 %19- %1- .603 1016 5097 معدل دوران االصىل انثابتت

 %. %3 9076 9076 9011 لمعدل دوران اجماني االصى

 %.9- %15 %91 %11 %99 انعائد عهى حقىق انمهكيت

 %1- %971 %6 %6 %6 انعائد عهى اجماني  االصىل
 



 

 

 

 إٌدٌتا للصناعات الغذائٌة

 السهم جٌد ولكنه لٌس االرخص اآلن – فى استٌراد المواد الخام لتجنب خطر كورونا مختلفة بحث سبل
 
 

 لتعلٌق على اداء السهمملخص ا هٌكل الملكٌة

 السلع توزٌع مجال فً الرائدة الشركات إحدى الغذائٌة للصناعات إٌدٌتا شركة تعد
 قطاع كل فً رائدة سوقٌة حصة إٌدٌتا تمتلك ، األوسط والشرق مصر فً االستهالكٌة

 «إٌدٌتا» وتعمل .المصري الخفٌفة الوجبات سوق عبر تمتد التً الخمسة قطاعاتها من

 وبٌك وتودو، مولتو،) بٌنها من تجارٌة، عالمات 1 وتقدم الخفٌفة، األغذٌة إنتاج فى

 (.وهوهوز وفرٌسكا رولز،

مرة مقارنة بمتوسط مضاعف ربحٌة  93061ٌتداول السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

وبمقارنة بمضاعف ربحٌة القطاع الذى ٌبلغ مرة  75096ٌبلغ للثالث سنوات الماضٌة 

وهو ما ٌظهر أن مرة  6071السهم على مضاعف قٌمة دفترٌة ٌبلغ وٌتداول مرة  16..9

 ىلتارٌخالمتوسط اأقل من أسهم القطاع و أعلى من متوسطالسهم حالٌا ٌتداول على سعر 
 سعار السهمأل

 بلغت أرباح مقابل جنٌه، ملٌون 6.1065 بلغت 1.91 خالل أرباحاً  حققت كاداء مالً  

 نحو 1.91 خالل الشركة مبٌعات وارتفعت.له بقالسا العام فً جنٌه ملٌون 775061

 وأرجعت .1.96 فً جنٌه ملٌار 7033 بلغت مبٌعات مقابل ، جنٌه ملٌار 60.11

 نجاح بعد الفائدة مصروفات وتراجع الربح مجمل هامش تحسن إلى أرباحها نمو الشركة
 .التموٌل تكالٌف خفض فً الشركة

مرة  10.1الى  1.93مرة فً عام   9.13كما ازداد معدل دوران االصول الثابتة من 

% 16الى  1.93% فً 91، وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمٌن من 1.91فً 

  .وهو ما ٌشٌر الى تطور اداء الشركة. 1.91فً 

 066. كانت حٌث سنوات ثالث اخر خالل جٌدة نمو معدالت السهم ربحٌة شهدت وقد

 %3105بنمو  1.91 فى 9061 إلى ووصلت 1.93 فى

  

 

األغذية  القطاع / الصناعة

 والمشروبات
 EFID كود السهم

 505208 )ملٌون( عدد االسهم

 255205 )ملٌون جم( رأس المال

 50008225 )م.ج.( رأس المال السوقً

 %00 التداول الحر

 20,20 سعر السهم

 %50- التغٌر منذ سنة

 %00- التغٌر من بداٌة السنة

 00207 اسبوع 50 -ر اعلى سع

 5260 اسبوع 50 -اقل سعر

  
 

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 أهم المؤشرات المالٌة

 %7 %24 4025.3 3776.4 3044.2 انمبيعاث
 %18 %28 1441.5 1222.8 958.2 مجمم انزبح

 %52 %4- 549.1 360.6 375.6 انزبح قبم االستقطاعاث
 %23 %42 410.2 334.7 236.2 صافي انزبح

 %11 %3 %36 %32 %31 هامش مجمم انزبح
 %43 %23- %14 %10 %12 هامش انزبح قبم االستقطاعاث

 %15 %14 %10 %9 %8 هامش صافي انزبح
 %19 %5 3363.5 2835.8 2709.3 اجماني االصىل

 %14 %18 1685.7 1481.8 1260.2 حقىق انمهكيت

 

 محاٌد



 

 

 لسهمأهم النقاط الخاصة بالشركة وا

 

 بٌك ، رولز بٌك ، تودو ، مولتو: تشمل التً المنزلٌة التجارٌة والعالمات المنتجات من مجموعة توجد إٌدٌتا، إنتاج مظلة تحت 
 العالمات من للعدٌد الوحٌد اإلقلٌمً الموزع باعتبارها أًٌضا إٌدٌتا تعمل. تٌل تاٌجر ، توٌنكٌز ، هوهوز ، مٌمكس ، استٌكس
 المستوردة والمكرونة ٌتونالز لزٌوت التجارٌة

 اٌدٌتا وأطلقت .إنتاج خطوط 6 بإجمالى متر، ألف 11 مساحة على ،«سوٌف بنى» بمحافظة مصنًعا «للحلوٌات إٌدٌتا» تمتلك 

 .المصرٌة بالسوق ”بون بون“ باسم تجارٌة عالمة تحت الحلوٌات منتجات من جدٌدة مجموعة الماضى العام خالل

 الشركة وأطلقت .«ساندوتش مولتو» إنتاج فى جنٌه ملٌون 11 بقٌمة استثمارات ضخ عن سابق وقت فى اٌدٌتا أعلنت كما 

 الحادق بٌن مختلفة نكهات 6 بنحو للعبوة جنٌهات 6 بسعر التجارٌة «مولتو» عالمة تحت «ساندوٌتش مولتو» منتجات حدٌثا

 .والحلو

 استثمار الشركة تعتزمو .الحالى العام االستثمارٌة وخطتها كةالشر توسعات ٌدعم المركزى البنك اتخذه الذى الفائدة خفض قرار 

 التموٌل تكلفة خفض إلى سٌإدى الخفض قرار .لالقتراض وتخطط جدٌدة، توسعات فى الحالى العام خالل جنٌه ملٌون .66

 .االستثمار على وٌشجعها للشركة

 .محلٌاً  الطلب ارتفاع حال اإلنتاجٌة طاقتها لزٌادة الشركة وقد تلجؤ ،1.91 نهاٌة مع .3% التشغٌلٌة الشركة كفاءةبلغت  

ا ةالشرككما بدأت   ً ٌ  اإلنتاجٌة، العملٌة تؤثر لمنع جدد، موردٌن عن البحث فً فعل

 مصنع فً اإلنشائٌة األعمال ببدء اإلدارة مجلس إحاطة عن الغذائٌة، للصناعات إٌدٌتا شركة أعلنت الماضً فبراٌر فً 

 بعدما وذلك الجاري، العام خالل المصنع تشغٌل ٌتم أن المتوقع من أنه إلى مشٌرة ،1.91 عام من راألخٌ الربع خالل المغرب

 من الشركة تحصل المغربٌة، الحكومة مع مالً دعم اتفاقٌة للمجموعة، التابعة موروكو أندسترٌز فود إٌدٌتا شركة أبرمت

 مبادرة إطار فً وذلك المغربٌة، الحكومة قبل من( دوالر ملٌون 9015) ٌعادل بما مغربً درهم ملٌون 91 مبلغ على خاللها

 .األجل طوٌل الدولة بنمو وااللتزام المباشرة األجنبٌة االستثمارات لتشجٌع المغربٌة الحكومة

 

 

 

 أهم النسب المالٌة

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 

 %23 %42 0.57 0.46 0.33 ربحيت انسهم

 %14 %18 2.32 2.04 1.74 هسهمانقيمت اندفتزيت ن

 %13- %41- 26.49 30.34 51.59 مضاعف انزبحيت

 %6- %29- 6.45 6.85 9.67 مضاعف انقيمت اندفتزيت

 %1 %28 2.02 2.00 1.57 معدل دوران االصىل انثابتت

 %10- %19 1.20 1.33 1.12 معدل دوران اجماني االصىل

 %8 %21 %24 %23 %19 انعائد عهى حقىق انمهكيت

 %3 %35 %12 %12 %9 انعائد عهى اجماني االصىل
 
 
 
 
 
 



 

 

 جهٌنة للصناعات الغذائٌة

 المرتفعة مزٌد من تخفٌض الفائدة ٌقلل من تكلفة االقتراض
 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم هٌكل الملكٌة

. والزبادي والعصٌر الحلٌب لمنتجات رائد وموزع منتج هً الغذائٌة للصناعات جهٌنة

 اآلخرٌن المإسسٌن من عدد مع ثابت صفوان قبل من 9167 عام فً الشركة تؤسست

 بطاقة 9163 عام فً اإلنتاج بدأ. مصري جنٌه ملٌون 907 قدره مدفوع مال برأس

 نمت. جنٌه ملٌون 106 بلغت مبٌعات ومجموع ، الٌوم فً طًنا 71 قدرها إجمالٌة إنتاجٌة

 .مصر أنحاء جمٌع فً القطاع هذا فً شعبٌة كثراأل االسم لتصبح الحٌن ذلك منذ الشركة

مرة مقارنة بمتوسط مضاعف ربحٌة  1..1ٌتداول السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

وبمقارنة بمضاعف ربحٌة القطاع الذى مرة  77057والذى ٌبلغ سنوات الماضٌة  ثالثلل

بٌن أن ٌت مرة 1.11وٌتداول السهم على مضاعف قٌمة دفترٌة ٌبلغ مرة  16..9 ٌبلغ

  السهم ٌتداول على سعر مرتفع نسبة إلى أسهم باقى القطاع

 وحتى ٌناٌر من الفترة خالل جنٌه ملٌون 716035 بلغت أرباحاً  حققت كاداء مالً

 مبٌعات وارتفعت.1.96 فً جنٌه ملٌون 6.50.1 بلغت أرباح مقابل ،1.91 دٌسمبر

 فً جنٌه ملٌار 3091 بلغت مبٌعات مقابل جنٌه، ملٌار 3057 إلى 1.91 خالل الشركة

 عن جنٌه ملٌون 97 بزٌادة جنٌه ملٌون 691 ربح صافى الشركة حققت .السابق العام

 رسوم فرض تؤثٌر بعد ملٌون 711 بلغ المالٌة بالقوائم الربح صافى أن إال الماضى العام

 شهد كما. ملٌون .1 بإجمالى الشركات لبعض الضرٌبى االعفاء وانتهاء الصحى التؤمٌن

 التروٌجٌة العروض زٌادة تم أنه إال ، والعمومٌة اإلدارٌة المصروفات تخفٌض العام هذا
 السوقٌة للحصص الشركة رٌادة علً والمحافظة السوق تحدٌات لمواجهة للمستهلك

 .والتسوٌق البٌع مصارٌف لزٌادة أدي الذي األمر

مرة  1071الى  1.93مرة فً عام   9063كما ازداد معدل دوران االصول الثابتة من 

% 91الى  1.93% فً 1، وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمٌن من 1.91فً 

 . وهو ما ٌشٌر الى تطور اداء الشركة. 1.91فً 

اال ان معدل دوران االصول ٌعتبر قلٌل مقارنة بباقً اسهم المقارنة، كما ان معدل العائد 
 على حقوق المساهمٌن ٌعتبر صغٌر نسبٌا

 

 

 

 

 

األغذية  القطاع / الصناعة

 والمشروبات
 JUFO كود السهم

 752252 )ملٌون( عدد االسهم

 752252 )ملٌون جم( رأس المال

 80650208 )م.ج.( رأس المال السوقً

 %56270 التداول الحر

 5,00 سعر السهم

 %50- التغٌر منذ سنة

 %25- التغٌر من بداٌة السنة

 20270 عاسبو 50 -اعلى سعر 

 5252 اسبوع 50 -اقل سعر

  

 

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 أهم المؤشرات المالٌة

 %7 %17 7635.9 7122.3 6064.8 انمبيعاث

 %9 %88- 2303.1 2118.4 18122.4 مجمم انزبح

 %1- %24 813.1 819.0 662.9 انزبح قبم االستقطاعاث

 %19- %107 328.7 407.9 197.5 صافي انزبح

 %1 %90- %30 %30 %299 هامش مجمم انزبح

 %7- %5 %11 %11 %11 هامش انزبح قبم االستقطاعاث

 %25- %76 %4 %6 %3 هامش صافي انزبح

 %3 %5 5320.2 5146.5 4919.2 اجماني االصىل

 %4 %13 2727.0 2609.9 2317.1 حقىق انمهكيت

 محاٌد



 

 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

ا الشركة متقو  ًٌ  وربوع أنحاء جمٌع فً تجزئة منفذ ألف 51 من أكثر تغطً ضخمة توزٌع وشبكة تابعة مصانع 6 بتشغٌل حال

ا بقرة، آالف 6 االستٌعابٌة طاقتها وتبلغ فدان .11 مساحتها تبلغ التً األلبان مزرعة عن فضالً  الجمهورٌة، ًٌ  لالرتقاء سع

 المصري السوق فً الجودة عالٌة الغذائٌة المنتجات تصنٌع بمعاٌٌر
 .والمستمرة المنتجات من واسعة بمجموعة مدعومة عاًما 73 خالل والعصائر األلبان صناعة فً رائدة جهٌنة أصبحت 
 فثقافة ، المتماٌزة السكانٌة التركٌبة من جهٌنة تستفٌد أن ٌمكن سرٌع، بشكل المتنامً وسوقها السكان عدد لتزاٌد نظًرا 

 النمو هذا من االستفادة فً جهٌنة ساعد شؤنه من والذى ، والمشروبات األغذٌة منتجات على الكثٌر إنفاق فً تتمثل المصرٌٌن
 .المعبؤ الحلٌب إلى السائب اللبن من واالنتقال المستهلك سلوك فً التغٌر ٌدعمه كما المستدام

 كجم 9601 االستهالك من الفرد ٌبنص بانخفاض مصر فى ٌتسم حٌث الطازجة األلبان قطاع فً للنمو كبٌرة فرصة ٌوجد 

 للطلب العضوى النمو فى المتوقعة الزٌادة من تستفٌد سوف جهٌنة فإن هذا وعلى كجم، 6106 المنطقة فى بمستوٌاته مقارنة

 .مستقبالً 
 جاتهامنت وتنوع اٌراداتها زٌادة فرص من ٌعزز قد فودز ارال مع مشاركتها خالل من البٌضاء الجبن لسوق جهٌنة دخول اٌضا 
 .نصفلل قل الذى الٌد متناول فً المخزون أٌام تقلٌل فً المتمثلة سٌاستها وعدلت دٌونها مستوٌات خفض الشركة واصلت 
 تكالٌف وانخفاض للعمالء الشرائٌة القوة زٌادة بسبب االرباح زٌادة فً تساهم أن الفائدة أسعار فً األخٌرة التخفٌضات شؤن من 

 .التموٌل
 المبارك رمضان شهر فً رئٌسً بشكل ٌزدهر الذي القطاع وموسمٌة المصري االستهالك بسلوك مدعوم دفاعً كقطاع 

 مستقرة نمو بمستوٌات القطاع ٌتمتع ، المدارس وعودة
 .السرعة عالٌة ببدائل السرعة منخفضة اإلنتاج خطوط الستبدال التكلفة تحسٌن على اإلدارة تعمل 
 بعد الشركة أن حٌث أوالمحلٌة، المستوردة سواء اإلنتاجٌة للعملٌة المطلوبة والخامات المستلزمات من وفٌرة كمٌة لدٌها الشركة 

من تقلبات سعر مما ٌحمٌها  المحلٌة الخامات على كبٌرة بنسبة اإلعتماد وهو مهماً  قراراً  اتخذت الدوالر صرف سعر تحرٌر
 الصرف

 

 

 أهم النسب المالٌة

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 

 %19- %107 0.35 0.43 0.21 ربحيت انسهم

 %4 %13 2.90 2.77 2.46 انقيمت اندفتزيت نهسهم

 %5- %48- 24.72 25.97 50.20 مضاعف انزبحيت

 %27- %5- 2.98 4.06 4.28 مضاعف انقيمت اندفتزيت

 %0 %24 2.32 2.33 1.87 معدل دوران االصىل انثابتت

 %4 %12 1.44 1.38 1.23 معدل دوران اجماني االصىل

 %23- %83 %12 %16 %9 انعائد عهى حقىق انمهكيت

 %22- %97 %6 %8 %4 انعائد عهى اجماني االصىل

 
 



 

 

 عبور الند للصناعات الغذائٌة

 االرخص بٌن اقرانه – رفع الطاقة اإلنتاجٌة وتشغٌل مزارع جدٌدة لتقلٌل تكلفة التصنبع
 
 

 السهمملخص التعلٌق على اداء  هٌكل الملكٌة

 وتحتل.األبٌض الجبن وتعبئة وتجهٌز إنتاج فً متخصصة شركة هً الند عبور شركة

%  61 -.6 للشركة السوقٌة الحصة وتبلغ الجبنة سوق من% .6 الكرتونٌة العبوات

 الحلٌب ،  المصنعة الجبنة ودخلت استثماراتها وتنوعت  األلبان من% 906و الجبن من

 إضافة خالل من التصنٌع فً للتكامل استراتٌجٌة وةخط الشركة أخذت اٌضا.  والعصٌر
 الحلٌب تكالٌف وارتفاع نقص ستعوض التً لعملٌاتها الزراعً النشاط األلبان منتجات

 . اإلنتاج فً وعنصر  رئٌسً خام ٌمثل الذي

مرة مقارنة بمتوسط مضاعف ربحٌة  3091ٌتداول السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

وبمقارنة بمضاعف ربحٌة القطاع الذى  مرة 601لذى ٌبلغ وا للثالث سنوات الماضٌة

ٌبدو أنه مرة  1065وٌتداول السهم على مضاعف قٌمة دفترٌة ٌبلغ  16..9 ٌبلغ مرة

. كما تقدم ٌتداول على سعر رخٌص نسبة لمتوسط القطاع ومتوسط أداء السهم التارٌخى

ئد القطاع والذى ٌبلغ متوسط عا% وهو أعلى نسبٌا من .9عات ٌبلغ الشركة عائد توزٌ

1.91% 

 نهاٌة حتى ٌناٌر بداٌة منذ جنٌه ملٌون 111016 بلغ ربح صافً سجلت مالً كاداء

 وارتفعت.1.96 له السابق العام خالل أرباحاً  جنٌه ملٌون 176 مقابل الماضً، دٌسمبر

 مقابل دٌسمبر، بنهاٌة جنٌه ملٌار 1016 لتسجل الماضً العام خالل الشركة مبٌعات

 العام فترة خالل األخرى اإلٌرادات بند ارتفع. له السابق العام خالل جنٌه ملٌار 1071

 من المقارنة الفترة خالل جنٌه ملٌون 701 مقابل جنٌه، ملٌون 9903 لٌسجل الماضى

 بند تضمنها إلى األخرى االٌرادات ارتفاع وراء السبب الشركة وأوضحت.الناضى العام

 .جنٌه ألف 911 مقابل جنٌه، ملٌون 10166 إلى لٌص ثابتة أصول بٌع من أرباح

 الربح صافً انخفاض 1.91 من الرابع الربع خالل الشركة أعمال نتائج وأظهرت

 .رئٌسً بشكل والتسوٌق البٌع مصروفات ارتفاع نتٌجة ،%1 بنسبة

مرة  7066الى  1.93مرة فً عام   6016انخفض معدل دوران االصول الثابتة من كما 

الى  1.93% فً 65معدل العائد على حقوق المساهمٌن من  تراجعو، 1.91فً 

نسبٌا اال انه ماٌزال االفضل  اداء الشركة تراجعوهو ما ٌشٌر الى . 1.91% فً 76

  ضمن شركات القطاع سواء على مستوى المضاعفات او معدالت العائد.

  

 

األغذية  القطاع / الصناعة

 والمشروبات
 OLFI كود السهم

 500200 )ملٌون( د االسهمعد

 500200 )ملٌون جم( رأس المال

 00220200 )م.ج.( رأس المال السوقً

 %50287 التداول الحر

 5,06 سعر السهم

 %05- التغٌر منذ سنة

 %8- التغٌر من بداٌة السنة

 6282 اسبوع 50 -اعلى سعر 

 5205 اسبوع 50 -اقل سعر

  

 

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 ةأهم المؤشرات المالٌ

 %8 %16 2587.7 2403.5 2065.5 انمبيعاث
 %2 %12 546.2 533.6 475.0 مجمم انزبح

 %20 %0 404.9 337.3 337.6 انزبح قبم االستقطاعاث
 %87- %861 295.3 2336.2 243.2 صافي انزبح

 %5- %3- %21 %22 %23 هامش مجمم انزبح
 %11 %14- %16 %14 %16 م االستقطاعاثهامش انزبح قب

 %88- %726 %11 %97 %12 هامش صافي انزبح
 %17 %13 1304.1 1112.1 985.3 اجماني االصىل

 %25 %28 856.4 683.0 533.2 حقىق انمهكيت

 االفضل



 

 

 
 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

 بطاقة جدٌدة انتاج خطوط ثالثة تركٌب بجانب ،الكرتون علب إلنتاج وخط لألجبان 91 منها انتاج خط 97 تمتلك الشركة 

 إنتاج لخطوط سنوٌاً  طن الف 976 حوالً للشركة اإلنتاجٌة الطاقة وتصل سنوٌا، طن ألف 7051 إلى تصل اجمالٌة انتاجٌة

 .1.93 عام فً الجبن
 عام خالل كٌلو ملٌون 9.7 من أكثر اإلنتاج حجم وصل حٌث ،%61 بلغت مصر فً المعبؤة األجبان سوق فً السوقٌة الحصة 

 المصري السوق فً سنوات 6 آخر خالل جنٌه ملٌون ..5 من ماٌقرب باستثمار قامت .1.96
 أحجاًما أًٌضا  الشركة وأنتجت. العمالء ذوق لتلبٌة مختلفة ونكهات أحجام ذلك فً بما متنوعة منتجات محفظة لدٌها الشركة 

   األخري الشركات بٌن المنافسة على للقدرة الصناعة تطوٌر بةلمواك الشركة من محاولة فً وذلك الجبن من صغٌرة
  إنتاج  مراحل مرت قد و. األبٌض الجبن إنتاج خالل من التجارٌة عالمتها اكتسبت التً  للشركة الرئٌسً المنتج هو الجبن 

 3..1 عام منذ كرتون علبة لوإدخا 9111 عام فً البالستٌكٌة األنابٌب إنتاج ذلك فً بما مختلفة مراحل بعدة األبٌض الجبن

 .باك تٌترا مع شراكتها اتفاق بعد
ا السوقٌة حصتها زٌادة الشركة تستهدف  ًٌ  البٌضاء الجبن من جدٌدة عبوات لتقدٌم ؛ جدٌد إنتاج خطوط 6 إضافة خالل من ، محل

 المتحدة الوالٌات و السنغال و تشاد و لٌبٌا و الكوٌت منها ، الخارجٌة الدول من عدد إلى منتجاتها بتصدٌر تقوم .مختلفة بؤشكال
 .السعودٌة و اإلمارات و األردن و عمان و
 تعرٌف فى تساهم لمنتجاتهم، التسوٌقى الجانب عن بعٌداً  المنتجات لبعض توعوٌة بحمالت الغذائً التصنٌع شركات تقوم 

 سبٌل على .الضارة األخرى األنواع من غٌرها عن الجودة عالٌة منتجات على تحتوى التى العبوات اختٌار بكٌفٌة المواطنٌن

 اللبن أن اعتقاد لدٌهم والمستهلكون سائلة، صورة فى المحلى السوق فى المعروضة الكمٌات من% .1 فإن اللبن، منتج المثال

 السائلة الصورة هذه فً لٌكون الحافظة المواد من عالٌة نسبة على احتواءه رغم األفضل، هو السائل
 ستبدأ .جنٌه ملٌون 111 من تقترب باستثمارات .1.1 من الثانى الربع نهاٌة قبل بها خاصة مزرعة ءإنشا تعتزم الشركة 

 .الحالى العام نهاٌة مع بقرة ..11 إلى لٌصل العدد وسٌزٌد الفصٌلة، ألمانٌة بقرة ..1 نحو باستٌراد الشركة

 الكربونٌة االنبعاثات من الحد على األول المقام فى زترك المقبلة، الفترة خالل القطاع هذا فى استراتٌجٌة لدٌها الند عبور 
 .الحدٌثة والتكنولوجٌا المعدات استخدام خالل من والغاز الكهرباء استهالك وفر عن فضالً  البٌئة، لحماٌة

 وسعالت خالل من المقبلة الفترة خالل العدد زٌادة الشركة وتستهدف موظف كعمالة مباشرة بالسوق المحلى ...1لدى الشركة  

 .مما ٌساعد على زٌادة اإلنتاجٌة إنتاجها وخطوط مصانعها فى
 بمنتصف الطازجة األلبان بإنتاج الخاصة المزرعة وتشغٌل فارما عبور لمزرعة التشغٌلٌة المراحل أولً بدء الشركة تعتزم 

  التصنٌع تكالٌف تقلٌل على ٌساعد مما .1.1 عام
 خالل الفتح سهلة منتجات بطرح تطرحها التى المنتجات تطوٌر على الشركة مساعدة فً كثًٌرا ساهمت تتراباك مع الشراكة 

 .المقبلة الفترات
ا طن ألف ..9 مع مقارنة العام فً طن ألف .91 إلى لدٌها اإلنتاجٌة الطاقة رفعالشركة  تستهدف  ًٌ  .حال

 أهم النسب المالٌة

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 

 %87- %861 0.74 5.84 0.61 ربحيت انسهم

 %25 %28 2.14 1.71 1.33 انقيمت اندفتزيت نهسهم

 %474 %93- 7.59 1.32 18.04 مضاعف انزبحيت

 %42- %45- 2.62 4.52 8.23 مضاعف انقيمت اندفتزيت

 %27- %7 3.88 5.30 4.94 معدل دوران االصىل انثابتت

 %8- %3 1.98 2.16 2.10 معدل دوران اجماني االصىل

 %90- %650 %34 %342 %46 ئد عهى حقىق انمهكيتانعا

 %89- %751 %23 %210 %25 انعائد عهى اجماني االصىل



 

 

 

 القاهرة للدواجن

 خطط توسعٌة قد تشمل االستحواذ على كٌانات قائمة
 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم هٌكل الملكٌة

 نشاطها الشركة بدأت ،الحٌوي الدواجن بقطاع تهتم شركة هً للدواجن القاهرة شركة
 بها لحق ثم الكتاكٌت ببٌع لتقوم المربٌن احتٌاجات على للعمل الجٌزة محافظة جنوب فً

 تعمل زالت وما ، المجموعة أنشطة لتعظٌم توسع فترة تبعها األعالف نشاط فً الدخول

 الدواجن إستٌراد وتم عاماً  71 نحو منذ" إٌكرز أربور" تسمً عالمٌة ساللة مع الشركة

 متخصصة وهً"  هبرد" تسمً جدٌدة ساللة الشركة واستقطبت واحد ٌوم عمر الجدود
  الجدود إنتاج فً

مرة مقارنة بمتوسط مضاعف ربحٌة  96.76ٌتداول السهم على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

وبمقارنة بمضاعف ربحٌة القطاع الذى ٌبلغ  9509والذى ٌبلغ  للثالث سنوات الماضٌة

وهو ما ٌشٌر مرة  9069سهم على مضاعف قٌمة دفترٌة ٌبلغ مرة وٌتداول ال 16..9

 بسعر أعلى من متوسط أسعار القطاع. إلى أن السهم ٌتداول 

 بداٌة منذ جنٌه ملٌون 99501 بلغ الضرٌبة بعد ربح صافًالشركة  حققت  مالً كاداء

 .1.96 خالل أرباح جنٌه ملٌون 963051 مقابل الماضً، دٌسمبر نهاٌة حتى ٌناٌر

 6013 مقابل جنٌه ملٌار 606 سجلت حٌث 1.91 خالل الشركة مبٌعات نخفضتوا

 إغراق نتٌجة الماضى؛ العام خالل أرباحها صافىتراجع  رجعٌ .1.96 فً جنٌه ملٌار

 صافى تراجع للبورصة سابق إفصاح فى الشركة وأضافت.المستورد بالدجاج السوق
 مع المستورد بالدجاج السوق وإغراق البٌع أسعار متوسطات انخفاض عن نتج الربح
 والمرتبات األجور زٌادةو الطاقة وأسعار األساسٌة الخامات من المكونات تكلفة ارتفاع
 .للعاملٌن

مرة فً  6011الى  1.93مرة فً عام   6067معدل دوران االصول الثابتة من  انخفض

 ولكنه مازال ٌمثل رقما جٌدا.، 1.91

% فً .9الى  1.93% فً 11لمساهمٌن من معدل العائد على حقوق ا كما تراجع

  فً تحقٌق عائد للمساهمٌن اداء الشركة تراجعوهو ما ٌشٌر الى . 1.91

 

 

األغذية  القطاع / الصناعة

 والمشروبات
 POUL كود السهم

 557200 )ملٌون( عدد االسهم

 557200 )ملٌون جم( رأس المال

 20862200 )م.ج.( رأس المال السوقً

 %55250 تداول الحرال

 025527 سعر السهم

 %05- التغٌر منذ سنة

 %26- التغٌر من بداٌة السنة

 8225 اسبوع 50 -اعلى سعر 

 0205 اسبوع 50 -اقل سعر

  
 

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 أهم المؤشرات المالٌة

 %3- %6 4414.9 4574.6 4319.5 انمبيعاث
 %6- %24- 583.7 623.0 816.6 مجمم انزبح

 %26- %42- 255.8 344.3 589.6 انزبح قبم االستقطاعاث
 %20- %60- 116.8 145.7 359.8 صافي انزبح

 %3- %28- %13 %14 %19 هامش مجمم انزبح
 %23- %45- %6 %8 %14 هامش انزبح قبم االستقطاعاث

 %17- %62- %3 %3 %8 هامش صافي انزبح
 %1- %9 2596.4 2626.5 2410.3 اجماني االصىل

 %2- %2- 1191.1 1217.4 1244.0 حقىق انمهكيت

 

 بًاٌجا



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 

 اللحم، إلنتاج التسمٌن والثانى المائدة، بٌض إلنتاج المخصصة الدواجن األول: شقٌن إلى ٌنقسم العموم فى الداجنى النشاط 
 .الثانى النشاط فى فقط تعمل «القاهرة»
 الممٌزات من عدد وفرت حٌث غٌرها أو األمهات أو التربٌة أو التسمٌن سواء الدواجن صناعة مراحل كل فً الشركة تتواجد 

 صناعة تكنولوجٌا أحدث مع التواصل على قدرتها عن فضالً  الصناعة تواجه قد التً الصدمات إمتصاص على القدرة أهمها

 واألمهات الجدود مزارع بخالف 11 نحو للمجموعة التابعة التسمٌن مزارع عدد وٌبلغ العالم مستوي على وتطوراتها الدواجن

  إنتاج وحدة ٌعادل منها كل عنابر .9 و 6 بٌن ما منها كل وتضم

 السوق حجم من %71الى  %.7 على الشركة تستحوذ وبذلك سنوٌا، أم كتكوت ملٌون 609 نحو ٌبلغ الحالى اإلنتاج حجم 

 6 بٌن تتراوح حصة تمثل العام، فى تسمٌن كتكوت ملٌون .6 حوالى ٌبلغ .مصر فى سوقٌة حصة كبرأ ثانى وتعتبر اإلجمالى،
 معهم تتعامل العالم فى الدواجن إلنتاج الرئٌسٌة السالالت من نوعٌن هناك .مصر فى االستهالكٌة السوق حجم من .9% إلى

  للدواجن، القاهرة
 .السوق من 1% إلى 6 بٌن ما تمثل سنوٌا مٌنتس كتكوت ملٌون .6 حوالى ببٌع تقوم المجموعة 
 أعالف شركة أكبر أصبحت وبذلك 1.95 فً لألعالف"  ترٌد جو" شركة على الشركة استحوذتاألعالف  بنشاط ٌتعلق وفٌما 

 األعالف من المجموعة إنتاج حجم من% .6. التربٌة وأسماك والمواشً الدواجن أعالف تتضمن الحالً الوقت فً متكاملة

. كبٌرة حصة على فٌها الشركة تستحوذ التً المحلٌة بالسوق تسوٌقه فٌتم% .5 الـ أما القاهرة دجاج مزارع إلً تورٌده ٌتم

 أن إلى مشٌرا واألرجنتٌن، والبرازٌل أمرٌكا جنوب من الصوٌا وبذر الصفراء الذرة مثل األعالف إنتاج مدخالت كل تستورد

 عبر منها الشركة احتٌاجات نصف من أكثر توفٌر إلى أدى ما 1.91عام  صوٌاال فول زارعة فى قوٌة انتعاشة شهدت مصر

 .بالكامل استٌرادها من بدال المحلٌة السوق
 إدارة فً متخصصة تكنولوجٌة منظومة من بداٌة اإلنتاج مراحل كل فً تدخل التً التكنولوجٌا أنواع أحدث الشركة تستخدم 

  األداء سرعة فً ساعدت مما لحظً بشكل العمل لٌةآ لمتابعة كبٌر بشكل ساعد والذي العنابر
 التكالٌف بؤقل التشغٌل معدالت زٌادة على مالمحها أهم تركز المقبلة الفترة خالل توسعٌة خطة للدواجن القاهرة مجموعة تتبنى 

 المملوكة «كوكى» التجارٌة العالمة تحت المجمدة اللحوم من جدٌدة منتجات اقتحام عن فضالً  األعالف، إنتاج نمو خالل من
 .للشركة

 بنظام أراض   شراء أو قائمة كٌانات على االستحواذ سواء األعمال حجم وتعظٌم للتوسع المجموعة أمام متاحة الخٌارات كل 
 ٌتم جنٌه الملٌار تتجاوز قد ”الجٌدة الفرصة“ وجود حالفى  االستثمارٌة خطتهاحٌث أن  علٌها، مزارع وإقامة االنتفاع حق

 .سنوات 1 إلى 7 من تتراوح فترة خالل ضخها
 القاهرة منحت، وللسهم جنٌه 6016 مقابل" والجلوكوز النشا" على لالستحواذ نهائً بعرض ت شركة كاٌرو ثرى إٌهتقدم 

 بٌع على العمومٌة الجمعٌة اجتماع وافق أن بعد حصتها على لالستحواذ أٌه ثري كاٌرو لشركة األخضر الضوء للدواجن

وعدلت الرقابة  جنٌه، 9.096و 6011 حدود فً للسهم عادل سعر بؤي والجلوكوز النشا شركة فً ملٌون 97051 البالغة أسهمها

 .جنٌه للسهم 6059المالٌة السعر إلى 

 أهم النسب المالٌة

 0027التغٌر  0026التغٌر  0027 0026 0025 

 %20- %60- 0.24 0.30 0.75 ربحيت انسهم

 %2- %2- 2.49 2.54 2.60 انقيمت اندفتزيت نهسهم

 %12- %83 17.46 19.96 10.90 مضاعف انزبحيت

 %28- %24- 1.71 2.39 3.15 مضاعف انقيمت اندفتزيت

 %5- %1 4.25 4.48 4.43 معدل دوران االصىل انثابتت

 %2- %3- 1.70 1.74 1.79 معدل دوران اجماني االصىل

 %18- %59- %10 %12 %29 انعائد عهى حقىق انمهكيت

 %19- %63- %5 %6 %15 ئد عهى اجماني االصىلانعا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً ردةالوا واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا ًف الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً رالتقرٌ هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بؤي جزء بؤي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن تقرٌرال هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌإكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

 


