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 2020لسنة  الثانىالربع نتائج اعمال 

   الطاقة القصوى يحد من تأثير كورونااستغالل  – الثاني بالربع% 1151 تتراجع ”دومتي“ أرباح
 

 خالل دومتً،-العربٌة الغذائٌة الصناعات لشركة المجمعة المالٌة القوائم اظهرت أغذية ومشروبات القطاع / الصناعة

 .سنوي أساس على بالمائة 7.3 بنسبة أرباحها تراجع ،0202 من األول النصف

 أشهر الستة خالل جنٌه ملٌون 37.37 بلغت أرباحا   حققت أنها الشركة وأوضحت

 الفترة فً جنٌه ملٌون 33.76 بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو فً المنتهٌة

 .األقلٌة حقوق االعتبار فى األخذ مع ،0202 من المقارنة

 ملٌار 0.6 إلى الجاري العام من األول النصف خالل الشركة مبٌعات وارتفعت

 .السابق العام من المقارن النصف فً جنٌه ملٌار 0.7 بلغت مبٌعات مقابل جنٌه،

 أرباح مقابل جنٌه، ملٌون 70.37 بلغت أرباحا   الشركة حققت ربعً، أساس وعلى

 .0202 من الثانً الربع فً جنٌه ملٌون 73.6 بلغت

 الثانً الربع عن المبٌعات فً بالمائة 02 بنسبة نموا   حققت إنها الشركة وقالت

 بٌنما الفترة، هذه خالل والعالمً المصري السوق واجهت التً التحدٌات من بالرغم

 .األول النصف فً بالمائة 00 بنسبة نموا   حققت

 ملٌون 70.0 بلغ ربح صافً الجاري، العام من األول الربع خالل الشركة وحققت

 أرباحا   جنٌه ملٌون 03.3 مقابل الماضً، مارس نهاٌة حتى ٌناٌر بداٌة منذ جنٌه

 .0202 من الفترة نفس خالل

 366.3 سجلت حٌث 0202 من األولى أشهر الثالثة خالل الشركة مبٌعات وارتفعت

 العام من الربع نفس خالل جنٌه ملٌون 356.3 مقابل مارس، بنهاٌة جنٌه ملٌون

 .الماضً

مرة مقارنة بمضاعف ربحٌة  00.5ٌتداول السهم حالٌا على مضاعف ربحٌة ٌبلغ 

 ة مر 00.73 الذى ٌبلغ القطاع

 DOMT كىد السهم

 282,608,695 عذد االسهم

 56,521,739 رأس المبل

 1,766,304,344 رأس المبل السىقي

 %43.35 التذاول الحز

   

 6.3 اخز سعز

 9.2 اسبىع 52 -اعلى سعز 

 4.8 اسبىع 52 -اقل سعز

 %31.5- عبئذ السعز منذ سنت

 %22.4- عبئذ السعز منذ أول السنت

   

 0.54 شهز 12ربحيت السهم أخز 

 2.81 القيمت الذفتزيت اخز ربع

 11.5 مضبعف الزبحيت

 2.2 مضبعف القيمت الذفتزيت

 %3.2 عبئذ التىسيعبث

  

 التغير الفصلي 2222 - 0الربع  التغير السنوي 2202-2الربع  2222 -2الربع  البند

 %4.6- 744.8 %9.9 646.8 710.9 المبيعبث )ببلمليىن(

 %9.0- 183.9 %5.7 158.4 167.3 مجمل الزبح

 نقطت مئىيت 1.2- %24.7 نقطت مئىيت 0.9- %24.5 %23.5 هبمش مجمل الزبح

 %1.1- 32.1 %15.4- 37.5 31.7 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت مئىيت 0.2 %4.3 نقطت مئىيت 1.3- %5.8 %4.5 هبمش صبفي الزبح



 

 

 التعليق على نتائج األعمال:

 آثار فٌروس كورونا فً الربع الثانى واغالق المدارس والذى بدوره أدى إلى التراجع النسبى فً الطلب تبشكل عام تركز

 جنٌه ملٌون 363.3 مقابل جنٌه، ملٌون 302.2 إلى لتصل الثانًالربع  خالل% 02 بنسبة ارتفاعا الشركة مبٌعات سجلت 

 بنسبة المبٌعات فً نموكما حققت  .جنٌه ملٌون 053.6 مقابل جنٌه، ونملٌ 033.7 الربح مجمل وسجل المقارن، الربع فً

وهو األمر الذى ٌعكس قوة الشركة فً تنفٌذ  الماضً العام من ولألا بالنصف ةمقارن العام من ولألا النصف فً% 00

  .0202خطتها لعام 
 التجوال حظر وفرض الدراسة توقف من بالرغم %36 نمو نسبة تحقٌق الشركة أستطاعت المخبوزات، قطاع ٌخص فٌما 

 انخفاض من وبالرغمالثانً وهو ما اثبت قوة اداء القطاع بالشركة رغم أحداث التباطإ فى اآلونة األخٌرة،  الربع خالل

 %7 قدرها بنسبه انخفضت قد العصٌر مبٌعات ان اال الحالً العام من الثانً الربع فً %02 عن تزٌد بنسبة العصٌر سوق

 .جٌد بشكل زماتألا وقت فً السوق متغٌرات مع التعامل علً الشركه قدره ٌعكس مما الثانً بعالر فً فقط
 والتً بلس دومتً عائلة وخاصةالمحلً  بالسوق كرتون عبوات فً المعبؤ الجبن مبٌعات وتطوٌر دعم فً مستمرة الشركة 

 انخفاض لتعوٌض الماضً العام من ولألا بالنصف ةمقارن العام من ولألا النصف فً %75 من بؤكثر نمو شهدت

 .الكمٌة حٌث من كبٌر انخفاض ٌشهد والذي التموٌن تورٌدات بقطاع المبٌعات
ملٌون جنٌه بالنصف المقارن  230ملٌار جنٌه خالل النصف األول من العام الجاري، مقابل  0.0سجلت تكلفة المبٌعات مبلغ  

 ملٌون جنٌه للعام المقارن 633نة ب ملٌون جنٌه بالربع الثانى مقار 567و .0202عام  من
 بتراجع ٌبلغ جنٌه ملٌون 70.3 قدرها 0202 لعام الثانً الربع فً ارباح دومتً العربٌة الغذائٌة الصناعات شركة حققت 

 (ملٌون جنٌه 73.5)% مقارنة بالعام المقارن 05.5 تهنسب
وٌرجع ذلك إلى الزٌادة فى  تراجعت بالربع الثانىأن األرباح  إال على الرغم من تحقٌق الشركة لزٌادة فى المبٌعات 

واالنفاق على الشركة لالجراءات االحترازٌة واتخاذ % على الترتٌب 03% و 03تسوٌقٌة بنسبة المصروفات االدارٌة وال

 مواد التعقٌم
بعد )االول  النصففً  جنٌه 2.036 األم الشركة بمساهمً الخاصة األرباح فً والمخفض األساسً السهم نصٌب وبلغ 

 .المقارنة بالفترة جنٌه 2.020 مقابل، (فً االرباح ومكافآت مجلس االدارةخصم نصٌب العاملٌن 

 التغير السنوي 2202النصف األول  2222النصف األول  البند

 %11.8 1,301.5 1,455.7 المبيعبث )ببلمليىن(

 %10.0 319.3 351.2 مجمل الزبح

 نقطت مئىيت 0.4- %24.5 %24.1 هبمش مجمل الزبح

 %3.8- 66.3 63.8 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت مئىيت 0.7- %5.1 %4.4 هبمش صبفي الزبح

 

 مستجدات الشركة:اخر 

 القطاع مبٌعات اخفاق من فبالرغم الموزارٌال، عائلة وخاصة الفرٌش االجبان قطاع مبٌعات تطوٌر فً الشركة تستمر 

 خالل% 022 بنسبة الحالٌة اإلنتاجٌة الطاقة استغاللقامت بإلى أن الشركة  الحالً العام من الثانًالربع  خالل السٌاحً

 أغسطس من الثانً النصف من اعتبارا   جدٌدة إنتاج ماكٌنة تشغٌل بعد الكمٌات من المزٌد لضخ استعدادا  وذلك  الثانً، الربع

 والذى بدوره الواحد، الشهر فً موزارٌال جبنة طن 55 الجدٌد للخط اإلنتاجٌة الطاقةوتبلغ  .ملٌون جنٌه 05الحالً بتكلفة 

 %.02 إلى% 05 من الشركة تنتجها التى الموزارٌال للجبنة اإلنتاجٌة الطاقة سٌرفع
 هامش لتحسٌن التشغٌل مصروفاتأو  البٌعٌة سواء المصروفات خفض الً تهدف عمل خطة تنفٌذ علً حالٌا تعمل الشركة 

 .الحالً العام من والرابع الثالث الربعالل خ تدرٌجً بشكل الربح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤوليةإخالء 

 

 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 مسإولٌة أو قانونٌة مسإولٌة 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 بؤي جزء بؤي
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 ٌإكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث
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