
 

 

  2020عمال الربع األول ا نتائج – القاهرة للدواجن شركة

 2020ٌونٌو  23    

 

 2020لسنة  ولاألالربع 

 اعادة الهٌكلةمصروفات ، بفعل 2020 من األول الربع فً% 65 تتراجع للدواجن القاهرة أرباح
 

 EGX 30مقابل  القاهرة للدواجنسهم 
rebased 

 ،2020 من األول الربع خالل ، للدواجن القاهرة لشركة المالٌة القوائم أظهرت

 .سنوي أساس على بالمائة، 6445 بنسبة أرباحها تراجع

 ملٌون 2342 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر، لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت

 .2029 من المقارن الربع فً جنٌه ملٌون 37422 بلغت أرباح مقابل جنٌه،

 بلغت مبٌعات مقابل جنٌه، ملٌار 2407 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

 .2029 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 24229

 من األول الربع خالل الشركة خسائر بلغت المستقلة، الشركة أعمال مستوى وعلى

 الفترة فً جنٌه ملٌون 9428 بقٌمة خسائر مقابل جنٌه، ملٌون 24488 نحو 2020

 .الماضً العام من المقارنة

 التعلٌق على نتائج األعمال:

 الماضً العام من الفترة بنفس مقارنة٪ 4 بنسبة الفترة إٌرادات انخفضت 

 خلفٌة على رئٌسً بشكل االنخفاض هذا وجاء. جنٌه ملٌون 1,878 إلى لتصل

 التباطؤ إلى االنخفاض هذا وٌعزى. والدواجن األعالف خطوط أحجام انخفاض

  .الشرائٌة القوة ضعف بسبب الطلب انخفاض وكذلك التربٌة أنشطة فً

 لعام األول الربع فً الربح مجمل ارتفع ، الدواجن أسعار ارتفاع خلفٌة على 

 إلى لٌصل سنوي ربع أساس على٪ 77 و سنوي أساس على٪ 8 بنسبة 0808

 تحسن مع٪ 04 بلغ سنوي ربح هامش مسجالا  ، مصري جنٌه ملٌون 060

 من الرابع الربع خالل٪ 4 و 0819 عام من األول بالربع مقارنة٪ 7 بنسبة

ٌُعزى 0819 عام  إلى ، باإلضافة الدواجن أسعار انتعاش إلى التحسن هذا ، و

 .التشغٌلٌة الكفاءة وتحسٌن التكلفة تحسٌن

 

 

 األغذية والمشروبات القطاع / الصناعة

 POUL كود السهم

 479,002,600 عدد االسهم

 479,002,600  رأس المال

 2,896.846,336  رأس المال السوقً

 %44473 التداول الحر
 52 -اعلى سعر  

 اسبوع
6425 

 2425 اسبوع 52 -اقل سعر

  

 طفٌف بشكل والعموالت األجور ارتفاع بسبب 0819 من األول الربع خالل٪ 7 بنسبة العمومٌة واإلدارٌةالمصروفات  ارتفعت  

 واالهالك واالستهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح قفزت ذلك، ومع. التجزئة مبٌعات ارتفاع إلى المبٌعات مزٌج لتغٌٌر نتٌجة

 الماضً العام من الفترة نفس خالل جنٌه ملٌون 188بـ مقارنة العام من األول الربع خالل جنٌه ملٌون 189 لتسجل٪ 9 بنسبة

ا أضعاف 7 وزادت  واالهالك واالستهالك والضرٌبة الفائدة استبعاد قبل الربح هامش حقق. 0819 عامل الرابع بالربع مقارنة تقرٌبا

 .0819 عام من الرابع الربع خالل٪ 709 و 0819 عام من األول الربع فً٪ 809 من مرتفعاا  العام من األول الربع خالل٪ 1801



 

 

 االنخفاض ٌعزى. سنوي أساس على٪ 06 بانخفاض جنٌه ملٌون 19 مسجلة االنخفاض فً للفترة الفوائد مصارٌف استمرت 

 الحفاظ إلى باإلضافة ، 0808 عام من األول الربع ونهاٌة 0819 عام طوال فائدة الكورٌدور معدل انخفاض إلى رئٌسً بشكل

 .مرة 101 مالٌة رافعة على

االشركة  هدتش  ا تحسنا ا 79 إلى لتصل النقدي التحوٌل دورة فً كبٌرا ا 08 من أقل ٌوما . 0819 عام من األول الربع خالل ٌوما

 .0819 عام من األول للربع مماثالا  مرة 800 الملكٌة حقوق/  الدٌن بلغ وحٌث

 مصري جنٌه ملٌون 70 حوالً) 0808 عام طوال الشركة بها تقوم التً الهٌكلة إعادة أنشطة خالل من كبٌر بشكل النتائج تأثرت 

 عام من األول الربع خالل جنٌه ملٌون 17 الصافٌة األرباح وشهدت. التكلفة تحسٌن بهدف( 0808 عام من األول الربع فً

اان شهدت حٌث ، 0819 عام من األول الربع خالل جنٌه ملٌون 78 مقابل 0818  الوقائً الربح صافً بلغ٪. 64 بنسبة خفاضا

 .1919 عام من األول الربع خالل٪ 700 بـ مقارنة٪ 100

 أخر مستجدات الشركة:

ا 0819 عام من األول بالربع مقارنة 0808 عام من األول الربع فً٪ 4 بنسبة األعالف حجم انخفض :األعالف قسم   مدفوعا

 األحجام زٌادة مع التعافً فً الماشٌة علف أعمال بدأت. المحدود الدجاج لتوافر نتٌجة الدواجن علف بانخفاض أساسً بشكل

 المائٌة األعالف أحجام زادت وبالمثل،. التوالً على الرابع 0819 الربع و 0819 عام من األول الربع خالل٪ 07 و٪ 8 بنسبة

 . الماضً العام من الفترة نفس خالل ملحوظ بشكل

 أدى كما. الحبوب أسعار انخفاض وكذلك الدوالر أمام الجنٌه ارتفاع مع تمشٌا عام انخفاض هناك كان باألسعار، ٌتعلق فٌما 

 واالستهالك والضرائب الفوائد احتساب قبل الربح هامش سجل ، لذلك وفقاا. األسعار على هبوطً ضغط إلى الطلب انخفاض

 .0819 عام من األول الربع خالل٪ 18 بنسبة مقارنةا  08 عام من األول الربع فً٪ 8 واإلهالك

ا :الدواجن قسم   قفزت فقد التربٌة، أنشطة فً والتباطؤ الشتاء فصل خالل الوفٌات معدالت ارتفاع نتٌجة التسمٌن دجاج لندرة نظرا

 من األول الربع فً٪ 0 طفٌفة بنسبة الحٌة الطٌور أسعار ارتفعت. 08 عام من األول الربع خالل٪ 74 التسمٌن دجاج أسعار

 مراحل بسبب 0808 عام من األول الربع خالل المتوسط فً٪ 08 بنسبة الحٌة الطٌور وأحجام اللحم فروج وانخفضت. العام

 احتساب قبل الربح هامش قفز وبذلك البٌع، أسعار ارتفاع إلى باإلضافة الخام المواد تكلفة انخفاض من القطاع استفاد. الدورات

 الربع فً٪ 6 مقابل 0808 عام من األول الربع خالل٪ 9 إلى لٌصل أساس نقطة 788 واإلهالك واالستهالك والضرائب الفوائد

 .0819 عام من األول

 قلة من الرغم على بقوة تعمل التجهٌز أعمال تزال ال الفعالة، التسوٌقٌة األنشطة بفضل (:Koki) اإلضافٌة والمعالجة المعالجة 

٪ 0 و 0819 عام من األول بالربع مقارنة 0819 عام من األول الربع خالل٪ 16 بنسبة األحجام ارتفعت إجماالا،. الشرائٌة القوة

 أحجام نمو إلى الزٌادة هذه فً األساسً السبب وٌعود. 0818 عام بداٌة منذ أداء أعلى وهو ، 0819 عام من الرابع الربع خالل

 الربع فً التوالً على٪ 16 و٪ 18 بنسبة البقر ولحم المعالج الدجاج مبٌعات حجم ازداد ذلك، إلى باإلضافة٪. 11 بنسبة المعالجة

ا التجزئة مبٌعات أظهرت أخرى، ناحٌة من. 0819 عام من األول بالربع مقارنة 0808 عام من األول ا نموا ٪ 08 بنسبة جٌدا

 عام بداٌة منذ طن آالف 8 عن ٌزٌد حجم أعلى 0808 عام من األول الربع سجل لذلك، وفقاا. 0819 عام من األول بالربع مقارنة

 اقتطاع قبل الربح هامش ظل وبالتالً ، 0819 عام من األول الربع من المستوى نفس عند كبٌر حد إلى األسعار وبقٌت. 0818

ا٪ 0 بنسبة الدٌن وإطفاء واالستهالك والضرٌبة الفائدة  الفوائد قبل األرباح نمت بٌنما ،0819 عام من األول للربع مشابها

 .الفترة نفس خالل٪ 17 بنسبة واإلهالك واالستهالك والضرائب

 

 

 



 

 

 

 نظرة مستقبلٌة:

قطاع الفنادق  من القادم االستهالك تأثر فقد ذلك ومع كبٌر، بشكل الخاص االستهالك ٌتأثر لم كورونا، فٌروس تفشً وسط 

ا ذلك وسٌؤثر. الكامل الطبٌعً الوضع حتى الضغط تحت بالبقاء توقعات مع بشدة، "HORECAوالمطاعم والكافترٌات "  على أٌضا

 .السكان من كبٌر لجزء الشرائٌة القوة

 مع الحٌوانً للبروتٌن مصدر أرخص الدواجن ٌظل حٌث والجزئً الكلً المستوٌٌن على إٌجابٌة ة الشركةنظر فإن ذلك، ومع 

ا للفرد منخفض واستهالك محدودة بدائل ٌا ا الكلً الطلب ٌظل أن تتوقعكما . كجم 10تقرٌبا  ٌبلغ حال  من الثانً الربع خالل مرنا

 بالنسبة خاصة التخفٌف إجراءات بمساعدة االرتفاع إلى عادة االستهالك ٌمٌل حٌث الصٌف وموسم رمضان شهر مع 0808 العام

  .لهورٌكا

 التغٌر الفصلً 2019 - 4الربع  التغٌر السنوي 2019 -1الربع  2020 -1 الربع نتائج الربع الرابع

 %12.49 958.72 %3.71- 1,119.97 1,078.43 المبيعاث )بالمليون(

 %75.75 89.39 %6.53 147.47 157.09 مجمل الربح

 نقطة مئوٌة 5.2 %9.32 نقطة مئوٌة 1.4 %13.17 %14.57 )%( مجمل الربحهامش 

 %136.49- 36.28- %64.43- 37.22 13.24 صافي الربح/الخسارة

 نقطة مئوٌة 5.0 %3.78- نقطة مئوٌة 2.1- %3.32 %1.23 )%( هامش صافي الربح

 * االرقام بالمليون جنيه 
 ** المصدر ميزانياث الشركت

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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 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 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  .تماما

 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

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

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


