
 
 
 
 

 
 
 

 

 ش.م.م. دومتيشركة الصناعات الغذائية العربية 

 بيان صحفي

 وكالء ال مع انهاء التعامل% بعد 13تراجع مبيعات دومتي 

 
 

 _____2021 من عام  األولأبرز المؤشرات المالية للربع _____

 هامش الربح اإلجمالي
 

20.51% 

 مجمل الربح
 

 مليون جم 132.7 

 اإليرادات
 

 مليون جم  647.1

 الخسارههامش صافي 
 

-0.53 % 

 الخسائرصافي 
 

 جم  مليون 3.4-

 ح النشاطأربا
 

 مليون جم 9.5

 

 

 :(االرقام بالمليون جم قائمة الدخل المجمعة )مستخرجه من  مؤشرات

 الربع االول
2021 

 الرابعالربع 
2020 

 الثالثالربع 
2020 

 الثانيالربع 
2020 

 الربع االول
2020 

 

 البند

 المبيعات 744.8 710.9 724.1 815.7 647.1

 جمل الربحم 183.9 167.3 179.5 205.3 132.7

 هامش الربح االجمالى 24.69% 23.54% 24.80% 25.16% 20.51%

 (EBITأرباح التشغيل )  56.4 59.1 69.8 83.4 9.5

 هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 7.57% 8.31% 9.65% 10.23% 1.47%

 (PBTقبل ضرائب الدخل ) الفترهأرباح  44.5 43.5 56.4 69.9 1.9-

 هامش األرباح  قبل خصم الضرائب 5.97% 6.13% 7.79% 8.56% 0.29%-

 (PATبعد الضرائب ) الفترهأرباح  32.1 31.7 41.3 52.9 3.4-

 هامش صافى الربح 4.31% 4.46% 5.7% 6.48% 0.53%-

27.7 100.4 86.6 76.0 73.2 
             الكاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالسته

 (EBITDA) 

 كهامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهال 9.83% 10.70% 11.97% 12.30% 4.28%
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 2021 يونيو 14القاهرة في 

 . في الربع االول من العام مليون جنية 647.1 قدرها مبيعات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي حققت

 
رتفاع ئيه نتيجة لالمرت الشركه في الربع األول بظروف استثنا  ، في تعليقه علي نتائج األعمال لشركهالعضو المنتدب ل الدماطي محمدقال 

يف الشحن باألضافه وكذلك اللبن البودره ومواد التعبئه وتكال% 40 بأكثر منالزيوت والتي ارتفعت اسعار المطرد في أسعار الخامات خاصة 

 بة الشركه فيورغلخام في الربع األول وبسبب االرتفاع الكبير في اسعار المواد ا أغالق المدارس  مما أثر علي ربحية الشركهالي  أستمرار 

لرغبه في اذها لعدم افي اتخ وهي الخطوه التي طالما ترددنا زيادة االسعار فقد قررت االداره الغاء جميع وكالء األئتمان في قطاع مبيعات الجبنه

 رار.اتخذنا الق  ،االستمرار في رفع االسعار علي مدار النصف االول من العام ولكن في ظل ر علي اجمالي المبيعات الـتاثي

 بيعات الربع الثاني.موسيستمر أثر قرار الغاء الوكالء في الـتاثير علي   ،مليون جنيه 90أدي هذا الي انخفاض مبيعات الربع االول بمبلغ 

 يوما. 20ق بنحو ث سيظهر االثر االيجابي لهذا القرار علي من خالل تخفيض عدد ايام مديونيه العمالء في السواعتبارا من الربع الثال

ذلك  وقابل (اء الوكالءبعد تحييد اثر الغ) % في الجبنه البيضاء بأنواعها4ت الشركه في تحقيق نمو قدره حبالنسبه للكميات المباعه فقد نج

 ام الماضي.علي عكس الربع االول من الع من العام الحالي  نتيجه الغالق المدارس في الربع االول قطاع المخبوزات% في 9انخفاض 

 

 وبدأت مايو تصف شهروهو ما قد انتهينا منه في من تتوقع الشركه ربع ثاني صعب في ظل ارتفاع اسعار الخامات واستكمال انهاء عمل الوكالء

يتبقي   ، لمستهلك% في سعر السندوتش ليصبح سعره خمسة جنيهات ل22األمور تعود الي طبيعتها بدء من شهر يونيو خيث قمنا بزياده قدرها 

وميه عد من الجهات الحكمع و وفقا لحالة السوقوسنعمل علي هذا في الشهور القادمه  % 4لنا القيام برفع سعر الجبنه البيضاء التتراباك بنحو 

 في يوليو القادم. لتلك الجهاتبتعديل اسعار البيع 

كن الموءشرات ل  ،في الربع الثالث حال بقاء اسعار الخامات علي ما هي عليه %7الي  6تتوقع الشركه تحقيق هامش صافي ربح قدره من %

 تبدو في صالح تراجع االسعار في نصف السنه الثاني مما سيعزز من ربحيه الشركة.

.  

 

 :وقائمه الدخل عن نفس الفتره 2021لعام  االولللربع  يلي تحليل المبيعات فيما

  2021لعام  االولالربع المبيعات عن تحليل  : 

 القطاع )مليون جم( المبيعاتصافي  هامش مجمل الربح للقطاع

 قطاع الجبنه 460.5 19.6 %

 قطاع العصير 56.2 15.6 %

 قطاع المخبوزات 130.4 28.6 %

 االجمالي 647.1 %20.51
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 قائمة الدخل المجمعة 

  2020 االولالربع  2021 االولالربع  )مليون جم(

 744.8 647.1 المبيعات

 560.9- 514.3- تكلفة المبيعات

 183.9 132.7 مجمل الربح

 %24.69 %20.50 هامش الربح اإلجمالي

 121.5- 120.2- مصروفات بيعية وتسويقية

 13.8- 12.9- ةمصروفات عمومية وإداري

 135.3- 133.1- إجمالي المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية

 7.9 10.3 صافي إيرادات / مصروفات التشغيل األخرى

 - 192.- االضمحالل في االرصده المدينه

 002.- 153.- مخصصات 

 - 001.- خسائر بيع اصول ثابته

 56.4 9.5 أرباح النشاط

 %7.58 %1.4 هامش أرباح النشاط

 11.9- 11.3- التمويليهمصروفات الصافي 

 1.9- 1.6- المساهمه في التأمين الصحي 

 42.6 3.3- قبل خصم الضرائب  العامصافي أرباح 

 10.5- 0.1 ضرائب الدخل

 32.1 3.4- الفتره خساره/ارباحصافي 

 %4.3 %0.5- الفترهأرباح  ي خساره/هامش صاف

      

******** 

 «دومتي»عات الغذائية العربيةشركة الصنا

الجبنتتة  وهتتي شتتركة رائتدإ فتتي إنتتتاو وتستتويق وتوزيتتع بامتتة متنوعتتة متتن منتجتتات 1988عتتام  «دومتتتي»تأسست  شتتركة الصتتناعات الغذائيتتة العربيتتة 

تا فتي أستوال الجبنتة كثتر رواوحدإ بيعية مختلفة. وتمتلك الشركة عتدداا متن العالمتات األ 200المتوفرإ في مرابة  –والعصائر الطبيعية والمشروبات  جا

ستول العصتائر ب، كمتا تواصتل تنميتة حصتتها «دامتو»و «جبنتتي»والعالمتات الصتاعدإ  «دومتي»على الساحة المحلية، بما في ذلك عالمتها الرئيسية 

ا تح  عالمة  ًا عالمتة  «دومتتي»الطبيعية والمشروبات الذي دخلته مؤخرا الجبنتة  ة متن مبيعتاتبتأكبر حصت «دومتتي»وتحظتى شتركة .«برافتو»وأيت

لتة علتى الستاحة دو 46البيضاء المعبأإ آلياا في مصتر، حيتت تتورد الشتركة منتجاتهتا لالم العمتالء متن تجتار الجملتة والتجزئتة فتي مصتر وأكثتر متن 

 domty.orgاإلمليمية والدولية. لمزيد من المعلومات زوروا مومعنا اإللكتروني: 

 :والتواصل لالستعالم

 أحمد محي الدين

 وشئون الشركات عالقات المستثمرينمدير 
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