
 

 

 2021اعمال الربع الثانى نتائج  – للدواجن القاهرةشركة 

18/08/2021 

 

 2021 لعام الثانىالربع 

  2021ترتفع هامشياً خالل النصف األول من عام  للدواجن القاهرةارباح 

  

 
 

ظهرت أغذية و مشروبات و تبغ القطاع / الصناعة 
 
ول من  خالل ،ألقاهرة للدوأجن لشركة ألمجمعة ألمالية ألقوأئم أ

 
ألنصف أل

رباحها أرتفاع ،2021
 
ساس  على %2.4هامشيًا بنسبة  أ

 
 .سنوي أ

ساس سنوي  %18.5سجلت شركة القاهرة للدواجن ارتفاعًا في اإليرادات بنسبة  
 
على ا

ول من العام المالي 
 
 2,425، حيث سجلت اإليرادات حوالي 2021خالل النصف ال

مليار جنيه خالل نفس الفترة من  2,047مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت حوالي 
 . 2020العام المالي 

ول من العام  %31.1بة انخفض مجمل الربح بنس 
 
ساس سنوي خالل النصف ال

 
على ا

مليون جنيه، مقابل   264.37، حيث سجل مجمل الربح مبلغ 2021المالي 
. كما سجل هامش  2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  304.11

ساس سنوي خالل النصف  مئوية نقطة 3.95مجمل الربح انخفاضًا بحوالي 
 
على ا

ول من
 
، مقابل %10.9، حيث سجل هامش مجمل الربح نسبة 2021العام المالي  ال

 . 2020خالل نفس الفترة من العام المالي  14.9%

ول من العام  %2.4ارتفعت ارباح الشركة بنسبة  
 
ساس سنوي خالل النصف ال

 
على ا

مليون جنيه، مقابل   80.20، حيث سجلت الشركة ارباح قدرت بحوالي 2021المالي 
خذ في العتبار  2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  78.30

 
)مع ال

قلية(. بينما سجلت ارباح الشركة
 
مليون جنيه خالل نفس  79القابضة مبلغ  حقوق ال

 مليون جنيه خالل فترة المقارنة.  77الفترة، مقابل 

ساس سنوي، حيث  0.52سجل هامش صافي الربح تراجعًا بمقدار  
 
نقطة مئوية علي ا

ول من العام المالي  %3.3سجل هامش صافي الربح نسبة 
 
،  2021خالل النصف ال

 . 2020لعام المالي خالل نفس الفترة من ا %3.8مقابل 

 

 POUL كود السهم 

 479.0 عدد االسهم

 479.0 رأس المال 

 1,686.1 رأس المال السوقي 

 1.0 القيمة األسمية 

 %44.66 التداول الحر 

   

 3.52 اخر سعر 

 4.42 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 2.63 اسبوع 52 -اقل سعر

 %8.09- عائد السعر منذ سنة

 %13.18 السنة عائد السعر منذ أول 

   

 0.22 شهر  12ربحية السهم أخر 

 2.63 القيمة الدفترية اخر ربع

 16.00 مضاعف الربحية 

 1.34 مضاعف القيمة الدفترية 

 %4.5 عائد التوزيعات

  

عمال الشركة المستقلة تراجعت خسائر الشركة خالل النصف 
 
علي مستوى ا
ول من عام 

 
مليون جنيه مقابل خسائر  27تسجل خسائر بحوالى  2021ال

 .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  34بلغت حوالي 
  نتائج حيادية

 محمد مجدى | محلل مالى أول 



 

 

 2021ألربع ألثاني من عام 

ساس سنوي خالل الربع  %26.5سجلت إيرادات الربع الثاني ارتفاعًا بنسبة  
 
على ا

مليار جنيه،   1,264، حيث سجلت اإليرادات حوالي 2021الثاني من العام المالي 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي   999.77مقابل إيرادات بلغت حوالي 

2020 . 

ساس سنوي خالل الربع الثاني من العام عل %37.3انخفض مجمل الربح بنسبة  
 
ى ا

مليون جنيه، مقابل   111.00، حيث سجل مجمل الربح مبلغ 2021المالي 
. كما سجل هامش  2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  176.93

ساس سنوي خالل الربع الثاني   مئوية نقطة 8.92مجمل الربح انخفاضا بحوالي
 
على ا

  % 17.7، مقابل % 8.8، حيث سجل هامش مجمل الربح نسبة 2021لي من العام الما
 . 2020خالل نفس الفترة من العام المالي 

ساس سنوي خالل الربع الثاني من العام   %57.8انخفضت ارباح الشركة بنسبة  
 
على ا

مليون جنيه،  27.48، حيث سجلت الشركة ارباحًا قدرت بحوالي 2021المالي 
خذ في  2020خالل نفس الفترة من العام المالي  مليون جنيه 65.06مقابل 

 
)مع ال

قلية(. 
 
 العتبار حقوق ال

ساس سنوي، حيث  4.34سجل هامش صافي الربح انخفاضًا بمقدار  
 
نقطة مئوية على ا

،  2021خالل الربع الثاني من العام المالي  %2.2سجل هامش صافي الربح نسبة 
 . 2020الي خالل نفس الفترة من العام الم %6.5مقابل 

 2021الثاني من عام نتائج الربع 

 )مليون جنيه( ألبند
  ألثاني ألربع  

2021 
  ألثاني ألربع  

2020 
 ىألسنولتغير أ

ول   ألربع
 
أل
2020 

 ألتغير ألفصلي
ول  

 
ألنصف أل
2021 

ول  
 
ألنصف أل
2020 

 ألتغير ألسنوي

 % 18.5 2,047.51 2,425.94 %8.9 1,161.36 % 26.5 999.77 1,264.59 المبيعات 

 % 13.1- 304.11 264.37 % 27.6- 153.37 % 37.3- 176.93 111.00 مجمل الربح

 نقطة مئوية 3.95- % 14.9 % 10.9 نقطة مئوية  4.43- % 13.2 نقطة مئوية 8.92- % 17.7 %8.8 هامش مجمل الربح 

 %2.4 78.30 80.20 % 47.9- 52.72 % 57.8- 65.06 27.48 صافي الربح/الخسارة 

 نقطة مئوية  0.52- %3.8 %3.3 نقطة مئوية  2.37- %4.5 نقطة مئوية  4.34- %6.5 %2.2 هامش صافي الربح 

 

  



 

 

 التشغيليةالقطاعات 
يرأدأت  ول من عام  -ركة ألقطاعات ألتشغيلية للش أ 

 
 2021ألنصف أل

عالف )مليون جنيه( ألبند
 
خري  قطاع ألدأجني قطاع أل

 
جمالي قطاعات أ  أل 

ول  النصف – صافي المبيعات للعمالء الخارجيين
 
 2,426.25 8.08 1,795.84 622.03 2021 ال

ول النصف  – صافي المبيعات للعمالء الخارجيين
 
 2,047.51 10.02 1,455.34 582.15 2021 ال

 %18.5 %19.4- %23.4 %6.9 التغير السنوي )%(

 

 أهم النقاط الرئيسية

ول من عام  
 
عالف خالل النصف ال

 
مليون جنيه خالل  582.15مليون جنيه، مقابل  622.03لتسجل  %6.9بنسبة  2021ارتفعت مبيعات قطاع ال

خالل مليون جنيه  1,795.84لتسجل  %23.4قطاع الداجني ارتفاعًا بنسبة الكما سجلت مبيعات  .2020نفس الفترة من العام المالي 
ول من عام 

 
. وعلي مستوي القطاعات 2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالية  1,455.34، مقابل 2021النصف ال

خري سجلت ا
 
ول من عام   8.08لتسجل  %19.4نخفاضًا بنسبة ال

 
مليون جنيه  10.02، مقابل 2021مليون جنيه خالل النصف ال

 .2020خالل نفس الفترة من العام المالي  

سعار المواد الخام بسبب ارتفاع الطلب العالمي علي السلع، بينما ل يزال السوق ضعيفًا لقبول  
 
ثرت النتائج في الغالب بارتفاع ا

 
تا
ن تعوض الزيادة في التكاليف، وبالتالي تقلصت هوامش الربح.ز

 
نها ا

 
سعار التي من شا

 
 يادات ال

سعار الك تاكيت والطيور الحية.  2021تتوقع الشركة خالل الفترة المتبقية من عام   
 
 ان تشهد اضطرابات من حيث ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 لـشركة بريميير تغيير 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث
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