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 %59| +جنيه/سهم  7.74شراء س.م.  – 2020لسنة  الرابعالربع 

 وتسجيل أفضل مبيعات بالسنة خالل الربع الرابع  – ارتفاع بهوامش األرباح

  

 
 

ظهرت أغذية ومشروبات  القطاع / الصناعة 
 
 ،2020 خالل دومتي، - ألعربية ألغذأئية ألصناعات لشركة ألمجمعة ألمالية ألقوأئم أ

رباحها أرتفاع
 
ساس على هامشيا   أ

 
 . سنوي أ

وضحت 
 
نها مصر لبورصة بيان في ألشركة وأ

 
رباحا   حققت أ

 
 مليون  157.97 بلغت أ

رباح مقابل ألماضي، ألعام في جنيه
 
 مع ،2019 في جنيه مليون 156.16 بلغت أ

خذ
 
قلية حقوق  ألعتبار في أل

 
رباح صافي وبلغ .أل

 
م ألشركة مالكي أ

 
 157.97 نحو أل

رباح بلغت فيما.2019 في جنيه مليون 156.16 مقابل ،2020 في جنيه مليون
 
 أ

 .2019 في جنيه 1596 مقابل ،2020 في جنيه 1.448 نحو ألمسيطرة غير ألحقوق 
 بلغت مبيعات مقابل  جنيه، مليار 2.99 ألماضي ألعام في ألشركة مبيعات وبلغت 

 . 2010 في جنيه مليار 2.66
عمال مستوى وعلى 

 
رباحا   ألشركة حققت ألمستقلة، أل

 
 جنيه مليون 143.48 بلغت أ

رباح مقابل ألماضي، ألعام في
 
 .له ألسابق ألعام في جنيه مليون 140.2 بلغت أ

 2020الربع الرابع 

حيث بلغت  أرتفاع ملحوظ ألرأبعألمبيعات وفقا للقوأئم ألمالية في ألربع  أرتفعت 
ألربح  وبلغ صافي. %26.1سنوي  أرتفاعمليون جنيه، بمعدل  815.7أإليرأدأت 
 عام  من ألرأبع ألربع ويعتبر  .2020من عام  ألرأبعمليون جنيه خالل ألربع  52.87
فضل 2020
 
 تحسن بسببوذلك  ألموسمية أنخفاض من ألرغم على ألعام، في ربع أ
 . ألحكومية ألمبيعات في ألجزئي وألنتعاش  وألتجزئة ألجملة مبيعات

بينما سجل هامش  ،2020من عام  ألرأبعخالل ألربع  205.25بلغ مجمل ألربح  
خالل نفس ألفترة من ألعام ألسابق. ويعكس ذلك % 51.8مقابل  %25.2مجمل ألربح 

نشطة أل
 
 . صناعيةأرتفاع تكاليف أل

 DOMT كود السهم 

 282,608,695 عدد االسهم

 56,521,739 رأس المال 

 1,379,130,432 رأس المال السوقي 

 %43.35 التداول الحر 

   

 4.88 اخر سعر 

 7.7 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 4.6 اسبوع 52 -اقل سعر

 %36.7- عائد السعر منذ سنة

 %4.7- عائد السعر منذ أول السنة 

   

 0.56 شهر  12ربحية السهم أخر 

 3.14 القيمة الدفترية اخر ربع

 8.7 مضاعف الربحية 

 1.6 مضاعف القيمة الدفترية 

 %4.1 عائد التوزيعات

  

فضل مبيع لربع ألرأبعيسجل أ إيجابية حيثنتائج  على مدأر ألعام  اتأ 
بيضبدعم من 

 
لبان وخاصة ألجبن أل

 
على ألرغم من  قطاع منتجات أل

 أنخفاض ألموسمية
يجابية   نتائج ا 

 | محلل مالي  عبد المنعم منى 



 

 

 2020الرابع نتائج الربع 

 البند
 - 4الربع 

2020 

 - 4الربع 

2019 

التغير 

 السنوي

 - 3الربع 

2020 
 العام المقارن  العام المالي التغير الفصلي

التغير 

 السنوي

 % 12.2 2,668.63 2,995.50 % 12.7 724.08 % 26.1 646.87 815.70 المبيعات )بالمليون(

 %7.5 684.48 736.03 %4.5 196.34 % 38.7- 335.01 205.25 مجمل الربح

 % 51.8 % 25.2 هامش مجمل الربح
نقطة   26.63-

 مئوية
27.1 % 

نقطة   1.95-
 مئوية

24.6 % 25.6 % 
نقطة   1.08-

 مئوية

 %1.2 156.17 157.97 % 28.1 41.27 % 35.2 39.12 52.87 صافي الربح/الخسارة

 %6.0 %6.5 هامش صافي الربح
نقطة   0.43
 مئوية

5.7% 
نقطة   0.78
 مئوية

5.3% 5.9% 
نقطة   0.58-

 مئوية

عمال:
أ
 التعليق على نتائج ال

ساس سنوي على جنيه مليار 3 مسجلة %12 بنسبة أإليرأدأت أرتفعت 
 
ساس على %61 ألمخبوزأت قطاع مبيعات لزيادة نظرأ   أ

 
 عن  فضال   سنوي أ

ساس على %11و %4 وألعصير ألجبنة قطاع إيرأدأت أرتفاع
 
 . ألترتيب على سنوي أ

ساس على %8 بنسبة ألربح مجمل قفز 
 
ساس  على مئوية نقطة 1.1 بنحو ألهامش ترأجع مع ،2020 عام في جنيه مليون 736 مسجال   سنوي أ

 
 أ

ول ألنصف في ألمخبوزأت وهوأمش ألبيضاء ألجبنة هوأمش ترأجع وذلك بسبب %24.6 مسجلة سنوي
 
 أإلغالق  فترأت خالل 2020 عام من أل

 . 19-كوفيد أنتشار من للحد
رباح ألمجمعة لشركة  أرتفعت 

 
مليون جنيه، مقابل  157.9لتصل إلى  %1.2بنسبة أرتفاع طفيف  2020ألمالي خالل ألعام  دومتيصافي أل

 . 2019ألمقارن من عام  بالعاممليون جنيه  156.1
ساسيبلغ نصيب ألسهم  

 
رباح في وألمخفض أل

 
م ألشركة بمساهمي ألخاصة أل

 
 . 2019 بعام جنيه 0.449 مقابل جنيه 0.454 أل

كيد على  
أ
 اعلى من سعر السوق %59جنيه للسهم | + 7.74السعر المستهدف عند ندعم توصيتنا بشراء السهم، مع التا

 مستجدات الشركة:اخر 

س تخفيض ،”دومتي“ ألعربية ألغذأئية ألصناعات شركة إدأرة مجلس قرر  
 
 ألعادية  غير ألعامة ألجمعية ودعوة للشركة، به رخصمأل ألمال رأ

وصى .لالنعقاد
 
س بتخفيض ألمجلس وأ

 
  . جنيه مليون 282.6 إلى جنيه مليون 500 من به ألمرخص ألمال رأ

سمال في حصتها Nas5 Russell Investment شركة رفعت 
 
 متوسط  وبلغ .%5.17 إلى %4.9 من ،”دومتي“ ألعربية ألغذأئية ألصناعات رأ

 ألوأحد للسهم جنيه 5.69 ألشرأء سعر
 إصدأر في ألمنتدب وألعضو أإلدأرة مجلس رئيس نائب ألدماطي محمد تفويض ،”دومتي“ ألعربية ألغذأئية ألصناعات شركة إدأرة مجلس قرر  

وضحت ألعقاري  ألبنك لصالح رسمي عام توكيل
 
ن ألشركة ألمصري. وأ

 
ا ألمخبوزأت لخط ألمادية ألمقومات رهن للبنك يبيح ألتوكيل هذأ أ  وفق 

مام عليه ألتوقيع يتم وألذي ألبنك من ألوأرد للنموذج
 
ضافتألبنوك توثيق) ألعقاري  ألشهر أ

 
ن دومتي، (. أ

 
 ألعقاري  للبنك يتيح ألتوكيل أ

 وماكينات -وألتشكيل -وألمناولة -ألعجين خلط ماكينات -ألحقن ماكينات – )ألفرن  حصرأ ألمخبوزأت إنتاج خط مكونات رهن ألمصري 
 . ألمصري  ألعقاري  ألبنك من بتسهيالت وألممولة للشركة ألمملوكة( ألخبز وصوأني ألتغليف وماكينات -وألتقطيع وألنقل ألتخزين

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما , بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء بريميير تغييرلـشركة  يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا , المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ,  الفور على بريميير إخطار يرجى , المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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