


 
 

 

 

 
 

 
 

 ش.م.م. دومتيشركة الصناعات الغذائية العربية 

 بيان صحفي

%24مو نمليون جنيه في الربع الثالث بمعدل  51رباح )غير مدققه ( قدرها دومتي تحقق أ  

 

 
 

 _____2021 من عام  الثالث) غير المدقق(أبرز المؤشرات المالية للربع _____

 هامش الربح اإلجمالي
 

23.31% 

 مجمل الربح
 

 مليون جم 222.8 

 اإليرادات
 

 مليون جم  956

 الربحهامش صافي 
 

5.33 % 

 الربحصافي 
 

 جم  مليون 51

 أرباح النشاط
 

 مليون جم73.4

 

 

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

 الثالثالربع 
2021       (

 غير مدقق(

 الثانيالربع 
2021 

 الربع االول
2021 

 الرابعالربع 
2020 

 الثالثالربع 
2020 

 

 البند

 المبيعات 724.1 815.7 647.1 670 956

 مجمل الربح 179.5 205.3 132.7 140.1 222.8

 هامش الربح االجمالى 24.80% 25.16% 20.51% 20.92% 23.31%

 (EBITأرباح التشغيل )  69.8 83.4 9.5 6.2- 73.4

 هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 9.65% 10.23% 1.47% 0.93%- 7.68%

 (PBTقبل ضرائب الدخل ) الفترهأرباح  56.4 69.9 1.9- 22.5- 55.9

 هامش األرباح  قبل خصم الضرائب 7.79% 8.56% 0.29%- 3.36%- 5.85%

 (PATبعد الضرائب ) الفترهأرباح  41.3 52.9 3.4- 29.1-- 51

 هامش صافى الربح 5.7% 6.48% 0.53%- 4.35%- 5.33%
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 2021 اكتوبر 12القاهرة في 

ن جميع متخارج ومتي في التحول السريع الي الربحية في الربع الثالث من هذا العام ، بعد ان نجحت في الجحت شركة دن

 علي نتائج عليقهتفي  الوكالء االجل لديها في النصف االول من العام و في هذا السياق قال العضو المنتدب محمد الدماطي

 : للربع الثالثاعمال الربع الثاني وكذلك قائمه الدخل غير المدققه 

 

في  لشركة نجحتنا ، ااجتزنا مرحلة دقيقة في النصف االول و لكن كان النجاح في الربع الثالث بكل تاكيد خارج نطاق توقعات

 من لرغما علي ذلك في نجحنا ، الماضي العام في المماثل الربع عن%٣٢مليون بنسبة نمو  ٩٥٦الوصول لحجم اعمال 

مو كبير ، ، جميع القطاعات حققت ن الثالث لمدارس طوال الربعا بدء عدم و االجازات بسبب يوليو شهر مبيعات ضعف

 من باكثر متن المخبوزات و %8 الكمية في نمي ايضا العصير ، الموازريال كذلك و% ٢٨نمت باكثر من البيضاء االجبان 

 في %1.5 قيةسو لحصة وصلنا و ناجح انك ايضا اللبنمنتج  طرح ، االسعار بتحريك قمنا ان بعد فقط الساندوتش في 45%

جابي رك بشكل ايعلي الرغم من عدم القدرة علي تلبية حاجات السوق بشكل كامل ، التصدير ايضا تحذلك شهور و  ٣اقل من 

 خ الشركة بعد التخارجيوم و هو اقل معدل في تاري ٥٨و االفضل في هذا النمو هو تحقيقة بعدد ايام مديونية في السوق قدرها 

 الناجح من الوكالء و هو الرقم الذي سنسعي ايضا الي تطويرة . 

 

 ئي لالسعارريك جزعلي جانب الربحية و علي الرغم من االرتفاع الكبير في كل اسعار المواد الخام و مع قيام الشركة بتح

من  ة المخبوزاتزيادة حص مليون جنية صافي ارباح و هو رقم قابل للتطور مع زيادة المبيعات و ٥١نجحنا في الوصول الي 

 .اجمالي المبيعات مع دخول المدارس ببداية الربع الرابع 

 

 العام عن كمبيعات %10الشركة متفائلة بشان استكمال وتيرة نمو المبيعات و نري اننا قادرين علي اغالق العام بنمو اجمالي 

رار سعر و نري ايضا القدرة علي تحسين الربحية مع توقع استق  االول النصف مبيعات هبوط من الرغم علي الماضي

 .الخامات 

 

 التعاقد تم و زاتالمخبو خطوط في %90 قدرها بداية الربع الرابع جيدة و تشير الي مؤشرات ايجابية و الشركة تعمل بطاقة

 احتياجات بيةلتل العصائر مصنع تجهيز طاقات توسعة سيتم ايضا و الطازج الكرواسون النتاج خط منهم جديدين خطين علي

 .اللبن الُمحلي و كريمة الطهي  طرحمنتج اللبن و  في التوسع و التصدير و المحلي السوق

 

مليون جنية  ٣٠٠علي صعيد اخر نجحت الشركة في ابرام تعاقد للتغذية المدرسية من منتجات الساندوتش و العصائر بقيمة 

 .خبوزات و الم لقادم و هو ما سيساهم في االغالق الكامل لطاقات مصنعي العصيرسنويا مع بداية التوريد من االسبوع ا

 

ركة شخول تعاقد دصة مع اما علي صعيد االجبان فكان النمو الكبير سببا في ان نبدا دراسة زيادة الطاقات في العام القادم خا

تم انتاجها والتي سي ةالمحلي ن االجبان البيضاء في السوقالربع الرابع و بداية طرح منتجاتهم م منحيز التنفيذ  كامبينا فريزالند

 ع فريزالندمالشراكه من خالل شركه فريدوم التي تم تأسيسها بتوقع بداية التصدير كذلل نو  وتعبئتها في مصانع شركه دومتي

 .بداية العام القادم ان شاء هللا  كامبينا من
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علذي اعمذال  ج من الوكالء في هذذا التوقيذت الصذعب و الذذي اثذر بشذكل كبيذرفي النهاية نشكر الجميع علي تحمل تبعات التخار

عذات فذي مليذار مبي ٤الشركة لكذن النتيجذة طويلذة المذدي كانذت هذي االهذم و الشذركة االن تسذتعد لوضذع خططهذا للوصذول الذي 

 .رباح مستهدفة ان شاء هللاأمليون جنية ك ٢٤٠مع كسر حاجز ال ٢٠٢٢

 

******** 

 «دومتي»الغذائية العربيةشركة الصناعات 

الجبنذة  وهذي شذركة رائذدة فذي جنتذاج وتسذويق وتوزيذع باقذة متنوعذة مذن منتجذات 1988عذام  «دومتذي»تأسست شذركة الصذناعات الغذائيذة العربيذة 

ًجذا فذي أسذواق الجبنذة رواوحدة بيعية مختلفة. وتمتلك الشركة عددًا من العالمات األكثر  200المتوفرة في قرابة  –والعصائر الطبيعية والمشروبات 

سذوق العصذائر ب، كمذا تواصذل تنميذة حصذتها «دامو»و «جبنتي»والعالمات الصاعدة  «دومتي»على الساحة المحلية، بما في ذلك عالمتها الرئيسية 

الجبنذة  مبيعذات بذأكبر حصذة مذن «دومتي»وتحظى شركة .«برافو»وأيًض عالمة  «دومتي»الطبيعية والمشروبات الذي دخلته مؤخًرا تحت عالمة 

لذة علذى السذاحة دو 46البيضاء المعبأة آليًا في مصر، حيث تورد الشركة منتجاتها آلالف العمذالء مذن تجذار الجملذة والتجزئذة فذي مصذر وأكثذر مذن 

 domty.orgاإلقليمية والدولية. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا اإللكتروني: 

 :والتواصل لالستعالم

 أحمد محي الدين

 وشئون الشركات عالقات المستثمرين مدير

 ahmed.mohy@domty.org |+ 2 010 0555 2235: تليفون


	للاستعلام والتواصل:

