
 

 

 2020لعام المالى ل الربع األول عمالا نتائج – شركة دومتى للصناعات الغذائية

 2020 يونيو 03    

 2020 لعام المالىل األولالربع 

 دفع سلوك المستهلك عقب أزمة كورونا األرباح إلى االرتفاع – األول الربع خالل% 11 ترتفع" دومتي" أرباح

 

 الربع عن دومتً، - العربٌة الغذائٌة الصناعات لشركة المجمعة المالٌة القوائم كشفت EGX 30 rebasedمقابل  دومتىسهم 

 أساس على بالمائة، 44.11 بنسبة الشركة أرباح ارتفاع الجاري، العام من األول

 .سنوي

 ملٌون 4..1 بلغ ربح صافً سجلت إنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وقالت

 أرباحا   جنٌه ملٌون 2.2. مقابل الماضً، مارس نهاٌة حتى ٌناٌر بداٌة منذ جنٌه

 .142. من الفترة نفس خالل

 811.2 سجلت حٌث 1.1. من األولى أشهر الثالثة خالل الشركة مبٌعات وارتفعت

 العام من الربع نفس خالل جنٌه ملٌون 811.2 مقابل مارس، بنهاٌة جنٌه ملٌون

 .الماضً

 حٌث األول، الربع خالل الشركة أرباح ارتفعت المستقلة، القوائم صعٌد وعلى

 خالل أرباحا   جنٌه ملٌون 1.14. مقابل مارس، بنهاٌة جنٌه ملٌون 2.4. سجلت

 .الماضً العام من الفترة نفس

 :األعمال نتائج على التعليق

 لتصل 1.1. مارس – ٌناٌر الفترة خالل% 41.8 بنسبة المبٌعات ارتفعت 

 .المناظرة بالفترة جنٌه ملٌون 811.824 مقابل جنٌه، ملٌون 811.241 إلى

 181.248 مبلغ الجاري العام من األول الربع خالل المبٌعات تكلفة سجلت 

  .142. من المقارن بالربع جنٌه ملٌون 121.281 مقابل جنٌه، ملٌون

 مقابل جنٌه ملٌون 421.228 إلى الفترة نفس خالل الربح مجمل ارتفع 

 .المماثلة بالفترة جنٌه ملٌون 481.2.8

 

 أغذية ومشروبات القطاع / الصناعة

 DOMT كود السهم

 6 سعر السهم

 282,608,695 عدد االسهم

 56,521,739  المالرأس 

 1,695,652,170  رأس المال السوقي

 %43.35 التداول الحر
 52 -اعلى سعر  

 اسبوع

10.23 

 4.79 اسبوع 52 -اقل سعر

  
 جنٌه ملٌون 128..1 إلى لتصل ،%44 بنسبة الجاري العام من األول الربع خالل المجمعة األرباح صافً فً ارتفاع دومتً حققت 

 .األقلٌة حقوق االعتبار فً األخذ مع المقارن، بالربع جنٌه ملٌون 2.212. مقابل

 .المقارنة بالفترة جنٌه 1.121 مقابل جنٌه 1.121 الفترة نفس خالل األرباح فً والمخفض األساسً السهم نصٌب بلغ 

 نسبة تراجع فً أثر له وكان متكرر غٌر رقم وهو تلٌفزٌونٌة دعاٌة كمصروف جنٌه ملٌون 4. من أكثر بانفاق الشركة قامت 

  .بنجاح تم قد ما وهو النمو معدالت الستعادة مطلوب كان ولكنه األرباح

 المعدل عن شهر من بأكثر والتغلٌف والتعبئة الخام المواد من الشركة مخزون زٌادة األزمة بداٌة مع للشركة التنفٌذٌة اإلدارة قررت 

 .ونٌوزٌالندا وامرٌكا أوروبا من المستوردة للخامات الشحن فً تأخٌر ألي تحسبا المعتاد



 

 

 

 :األرباح ارتفاعالعوامل التى أدت إلى 

 بدأت ثم الشرائٌة، القوة ضعف نتٌجة القطاعات معظم مستوى على وفبراٌر ٌناٌر شهري فً المتوقع من اضعف بداٌة 1.1. سنة بدأت

 مفرطة نمو معدالت حقق والذي األجبان منتج فً باألخص مارس منتصف فً الكورونا أزمة بداٌة مع كبٌر بشكل التعافً فً األمور

 توقف نتٌجة عام بشكل والعصائر المخبوزات مبٌعات تراجعت األخر الجانب على األزمة، بداٌة فً للتخزٌن المستهلكٌن اتجاه جراء

 نمو نسب تفوق نسبة وهً ،%41 اقدره اجمالٌة نمو نسبة تحقٌق الشركة استطاعت ماسبق كل من الرغم وعلى والجامعات، المدارس

 .الواسعة منتجاتها تشكٌلة خالل من النمو فً الكبٌرة الشركة فرص وٌعكس المصري السوق

 السٌاسات بعض نتٌجة 142. لعام والرابع الثالث الربعٌن فً تراجع بعد مبٌعاتها معدالت استرداد فً البٌضاء األجباننجحت  

 عنه ونتج المستهلك لدى كبٌر قبول حقق الذي الصفرا الجبنة لصنف المبٌعات استعادة فً الفضل وكان جداوها، عدم ثبت التً

 فقدت التً السوقٌة الحصة اعاد مما التجارٌة، والسالسل والجملة المباشرة التجزئة فً% 8 قدره كمً نمو لمعدل الشركة تحقٌق

 الخط لتشغٌل انتظارا الموزارٌال الجبنة فً طاقة بأقصى الشركة تعمل ذلك جانب إلى األجبان، سوق إجمالً من% . وقدرها

 .الراهنة للظروف شحنة تأخٌر تم أن بعد الربع، بنهاٌة الجدٌد

 زٌادة عنه نتج مما ،%1 من بأكثر تراجع الذي السوق ٌفوق نمو وهو% 1 بلغ نمو معدل تحقٌق الشركة استطاعت: العصائر 

  .الجمهورٌة مستوى على الثالث الترتٌب إلى والوصول القاهرة فً% 2 إلى السوقٌة الحصة

 قبل متزاٌد وطلب اإلنتاجٌة الطاقة فً عجز وجود مع ٌناٌر نهاٌة فً للخطوط القصوى الطاقة إلى الشركة وصلت: المخبوزات 

 .االنطالق اجل من المدارس عودة انتظار فًالشركة و الثالث الخط تركٌب وتم المدارس اغالق

 111. إلى دوالر 1111 بٌن ٌتراوح بمعدل البودرة اللبن مثل الخامات أسعار انخفاض ضمنها من اإلٌجابٌة الجوانب بعض هناك 

 بحوالً البنكٌة الفائدة سعر تراجع إلى باإلضافة للطن، جنٌه ألف 44 إلى جنٌهالف  41 بٌن ٌتراوح بمعدل والزٌوت للطن دوالر

 .القادمة ةالفتر فً الشركة أرباح فً زٌادة عنه ٌنتج مما% 1

 مستجدات الشركة:

 :القادمة للفترة االستراتٌجٌة القرارات من عدد الشركة اتخذت

 .العصٌر بمصنع المتوفرة الطاقة من لالستفادة التتراباك عبوات فً رانً عصٌر وتعبئة إلنتاج عقد توقٌع -4

 األخرى األصناف بعض إلضافة للشركة دافع الجٌد الفعل برد وكان الخبز لمنتج كتجربة مارس 14 بتارٌخ الفٌنو الخبز منتج طرح -.

 .المخبوزات إنتاج خطى طاقة استغالل زٌادة إلى هذا ٌؤدي أن المتوقع ومن رمضان شهر نهاٌة فً الخبز من

 الفصلي التغير 2019 - 4 الربع السنوي التغير 2019 - 1 الربع 2020 - 1 الربع البند

 %15.1 647 %13.7 655 745 المبيعبث )ببلمليون(

 %61.1- 473 %14.3 161 184 مجمل الربح

 نقطت مئويت 41.0- %73.1 نقطت مئويت 7.5 %24.6 %32.1 )%( هبمش مجمل الربح

 %18.0- 39 %11.3 29 32 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطت مئويت 1.7- %6.053 نقطت مئويت 0.1- %4.406 %4.309 )%( هبمش صبفي الربح

 * االرقبم ببلمليون جنيه 
 ** المصدر ميزانيبث الشركت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 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 الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء تغٌٌرلـشركة برٌمٌٌر  ٌ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 التقرٌر 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 بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

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