
 
 
 
 
 
 
 

 

 .م.م.ش دومتيشركة الصناعات الغذائية العربية 
 بيان صحفي

بزي��ادة ق��درها  ۲۰۱٦ي��ه إي��رادات دومت��ي خ��الل النص��ف األول م��ن ع��ام نملي��ون ج ۷۸٦٫٦
ش�هر تعلن أس�عار البي�ع غي�ر المدقق�ة لعن نفس الفترة من العام السابق، والشركة % ۱۰٫۳
 يوليو

 

 
 _____ ۲۰۱٦ من عام الثانيللربع أبرز المؤشرات المالية  _____

 هامش الربح اإلجمالي
 
۲۱٫٤%  

 مجمل الربح
 

 خالل الفترة تراجع% ۱۳٫۳| مليون جم  ۸۹

 اإليرادات
 

 نمو خالل الفترة% ۳| مليون جم  ٤۱٦

 هامش صافي الربح
 
٥% 

 صافي الربح
 

 خالل الفترة  تراجع% ٤۷٫٦| مليون جم  ۲۰٫۷

 أرباح النشاط
 

 خالل الفترة تراجع% ٤۷| مليون جم  ۳۳٫۹
 

 

 
 _____ ۲۰۱٦ للنصف األول من عامأبرز المؤشرات المالية  _____

 هامش الربح اإلجمالي
 
۲۳٫۷%  

 مجمل الربح
 

 خالل الفترة نمو% ٤٫۲| مليون جم  ۱۸٦

 اإليرادات
 

 نمو خالل الفترة% ۱۰٫۳| مليون جم  ۷۸٦٫٦

 هامش صافي الربح
 
٥٫۷% 

 صافي الربح
 

 خالل الفترة  تراجع% ۲۷٫۷| مليون جم  ٤٤٫۹

 أرباح النشاط
 

 خالل الفترة تراجع% ۲٦٫۲| مليون جم  ۷۹٫۲
 

 

 ۲۰۱٦أغسطس  ۱٤القاهرة في 

وه�ي ش�ركة رائ�دة بقط�اع الص�ناعات الغذائي�ة ف�ي مص�ر  –) DOMT.CAكود البورصة المص�رية (شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي يسر 
، ۲۰۱٦ يوني�و ۳۰المنتهية ف�ي المالية عن النتائج المجمعة للفترة أن تعلن  –بالسوق المحلي  ة البيضاءحصة سوقية من مبيعات الجبن وتحظى بأكبر

مقارنً�ة ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام % ۱۰٫۳، وه�و نم�و بمع�دل ۲۰۱٦ملي�ون جني�ه خ�الل النص�ف األول م�ن ع�ام  ۷۸٦٫٦الشركة حيث بلغت إيرادات 
مقارنً�ة % ۲۷٫۷، وه�و انخف�اض بمع�دل ۲۰۱٦ملي�ون جني�ه خ�الل النص�ف األول م�ن ع�ام  ٤٤٫۹في الربح بعد خصم الض�رائب وبلغ صا. السابق

وخ��الل الرب��ع الث��اني منف��رًدا، بلغ��ت . خ��الل نف��س الفت��رة% ٥٫۷ب��نفس الفت��رة م��ن الع��ام الماض��ي، مص��حوبًا بوص��ول ه��امش ال��ربح اإلجم��الي إل��ى 
 . مليون جنيه ۲۰٫۷، ليثمر ذلك عن تحقيق صافي ربح بقيمة ۲۰۱٥مقارنًة بنفس الفترة من عام % ۳٫۳قدرها مليون جنيه بزيادة  ٤۱٦اإليرادات 



 
 
 
 
 
 
 

 

 .م.م.ش دومتيشركة الصناعات الغذائية العربية 
 بيان صحفي

ملي�ون  ۱۸٫٦ رد من إلغاء ع�دٍد م�ن عق�ود البي�ع المتف�ق عليه�ا م�ع الم�وزعين األخ�رين بقيم�ة خالل الربع الثاني، تسجيليعكس تباطؤ أداء الشركة و
خالل النصف األول من % ۱۲٫۹جنيه تحت بند العمليات غير المتكررة، علًما بأنه في حالة استبعاد تسجيل هذا المبلغ، تسجل اإليرادات نمًوا بنسبة 

تزامنها مع شهر رمضان كما تأثر اإليرادات بالطبيعة الموسمية ألشهر الربع الثاني و. خالل الربع الثاني من نفس العام% ۷٫٦وكذلك ، ۲۰۱٦عام 
، باإلضافة إلى التح�ديات المتعلق�ة بالطاق�ة اإلنتاجي�ة لقط�اع العص�ائر، علًم�ا ب�أن الش�ركة تعت�زم الكريم الذي يتسم بتباطؤ الطلب على منتجات الجبنة

 .افتتاح مصنع جديد إلنتاج العصائر خالل األشهر المقبلة

دارة اإلأن  ،»دومت�ي«م�ر ال�دماطي نائ�ب رئ�يس مجل�س اإلدارة ونائ�ب العض�و المنت�دب لش�ركة عمحمد وفي تعليقه على نتائج الربع الثاني، أوضح 
في ظل التحديات االقتصادية الراهنة، والتي تتمثل في ارتفاع التضخم ليبلغ أعل�ى معدالت�ه ف�ي ترى ضرورة تقليص اعتماد الشركة على الموزعين 

أث�ر س�لبًا قيمة الجنيه المصري ونقص السيولة الدوالرية من جانب الجه�ات الرس�مية، مم�ا  سبع سنوات خالل الشهرين الماضيين، إلى جانب تراجع
إل�ى المس�تهلكين لمواجه�ة ه�ذه  بنس�ب متفاوت�ة على هيكل التكاليف، علًما بأن الش�ركة قام�ت باتخ�اذ خط�وات جدي�ة عب�ر تمري�ر الزي�ادة ف�ي األس�عار

ي�ع المباش�رة، األم�ر االعتم�اد عل�ى ط�رق الب في سياسة التسعير خالل الفترة المقبل�ة م�ن خ�الل وتابع الدماطي أن الشركة تستهدف التحكم. التحديات
الشركة تتطلع إل�ى تمري�ر الزي�ادة الكبي�رة ف�ي األس�عار خ�الل  وأضاف الدماطي أن. الذي سيدعم قدرتها على حماية هامش األرباح وتعزيز ربحيتها

 .ة لهذه الفترة وقدرة المستهلكين على استيعاب هذه الزيادةالفترة المقبلة، مستفيدة من الطبيعة الموسمي

  وش�هر يولي�و م�ن نف�س الع��ام ۲۰۱٦الزي�ادة ف�ي متوس�ط أس�عار منتج�ات الش��ركة خ�الل النص�ف األول م�ن ع�ام ) أدن�اه(ويس�تعرض الج�دول الت�الي 
 : )ال يشمل أنشطة التصدير(

 ۲۰۱٦يوليو  %التغيير  معدل
 )مدققةغير (

الربع الثاني  %معدل التغيير 
۲۰۱٦ 

األول الربع 
۲۰۱٦ 

 المنتج

 جنيه مصري لكل كيلو: التسعير
 عبوات تتراباك :الجبن ۱۰٫۸٤ ۱۱٫۰٥ ۱٫۹% ۱۲٫۲۳ ۱۰٫۷%
 عبوات بالستيكية :الجبن ۱٦ ۱٦٫۸۹ %٥٫٥ ۱۸٫۰۳ ٦٫۸%
 موزاريال: الجبن ۳۸٫۱۳ ۳۹٫۰۷ %۲٫٤ ۳۹٫٤۳ ۰٫۹%

 العصائر ٥٫۳۸ ٥٫۰۱ %)٦٫۹( ٥٫٦۱ ۱۲٫۱%
 

أن تراج�ع قيم�ة الجني�ه ، مش�يًرا إل�ى ۲۰۱٦خ�الل ع�ام % ۲۰نس�بة  المس�تهدفة ف�وقنم�و الثقته في قدرة الشركة على تحقيق مع�دالت الدماطي وأكد 
الشركة بإضافة خط جدي�د إلنت�اج الج�بن المعب�أ بعب�وات تتراب�اك، ب�التوازي م�ع مواص�لة  في ضوء قيامالمصري لم يؤثر على التوسعات المخططة، 

ال�ذي س�ينعكس عل�ى زي�ادة الحص�ة  األم�رل الرب�ع الثال�ث م�ن الع�ام الج�اري، ة إلى تنمية الطاقة اإلنتاجية لقط�اع العص�ائر خ�الخطط الشركة الرامي
 .۲۰۱٦السوقية للشركة وتعزيز مستويات الربحية خالل الفترة األخيرة من عام 

 وش����هر يولي����و م����ن نف����س الع����ام ۲۰۱٦خ����الل النص����ف األول م����ن ع����ام  كمي����ة المبيع����اتالزي����ادة ف����ي ) أدن����اه(ويس����تعرض الج����دول الت����الي 
 : )ال يشمل أنشطة التصدير( 

 ۲۰۱٦يوليو  %معدل التغيير 
 )مدققةغير (

الربع الثاني  %معدل التغيير 
۲۰۱٦ 

الربع األول 
۲۰۱٦ 

 المنتج

 )بالطن(المبيعات 
 عبوات تتراباك :الجبن ۲۱٫۹۸۲ ۲٤٫٥۱۷ %۱۱٫٥ ۷٫۸۳۸ ٤۲٫۲%
 عبوات بالستيكية :الجبن ۲٫۰۹٤ ۲٫٤٦٤ ۱۷٫۷% ۷٥۷ ۹٫۲%

 موزاريال: الجبن ٥۹۹ ٥۹۷ %)۰٫٤( ۲۲۳ ۲۰٫۱%
 العصائر ۸٫۹۲۳ ۱۲٫۲۷٥ %۳۷٫٦ ۳٫۸۷۱ ۱٦٫۸%

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 .م.م.ش دومتيشركة الصناعات الغذائية العربية 
 بيان صحفي

غي�ر أن  ،مقارنً�ة ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي %٤٫۲بزي�ادة ق�درها  ۲۰۱٦ع�ام  النص�ف األول م�ن ملي�ون جني�ه خ�الل ۱۸٦بلغ مجمل الربح و
وتجدر اإلشارة إل�ى . خالل نفس الفترة من العام الجاري% ۲۳٫۷إلى  ۲۰۱٥خالل النصف األول من عام % ۲٥هامش الربح اإلجمالي تراجع من 

بقيم�ة لغ�اء ع�دٍد م�ن عق�ود البي�ع المتف�ق عليه�ا م�ع الم�وزعين األخ�رين مبيعات كنتيجة إلتسجيل رد ب ۲۰۱٦خالل الربع الثاني من عام قيام الشركة 
مليون جنيه خالل نفس الفترة، علًما بأنه في حال�ة  ٥انخفاض مجمل الربح بواقع  أسفر عن، مما مليون جنيه تحت بند العمليات غير المتكررة ۱۸٫٦

 .۲۰۱٦خالل النصف األول من عام % ٦٫۹استبعاد تسجيل هذا المبلغ، يحقق مجمل الربح نمًوا بنسبة 

من إجمالي إيرادات % ۱٤٫۷، حيث مثلت ۲۰۱٦مليون جنيه خالل النصف األول من عام  ۱۱٥٫۷بلغت المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية 
عل�ى الع�املين بقيم�ة  مكاف�آتتوزيع  زيادة حمالت الدعاية والتسويق وكذلكخالل نفس الفترة من العام الماضي، فيما يعكس % ۱۰٫۹الشركة مقابل 

، فضالً عن زيادة مصروفات أنشطة التوزيع في إط�ار )عادةً ما يتم تسجيلها خالل الربع الثالث من العام الماضي(خالل الربع الثاني  مليون جنيه ۲
النخفاض في قيم�ة العم�الء رد مخصص اوباإلضافة إلى ذلك قامت الشركة بتسجيل . استراتيجية الشركة لتقليص اعتمادها على الموزعين األخرين

تم اإلعالن عنه بتقرير نتائج أعم�ال الرب�ع األول م�ن ع�ام ( ۲۰۱٥نيه خالل الربع األول من عام مليون ج ٤٫۸تحت بند عمليات غير متكررة بمبلغ 
ن إجمالي إي�رادات الش�ركة خ�الل م% ۱۱٫٦بيعية والعمومية واإلدارية هذا المبلغ، تمثل المصروفات ال ، علًما بأنه في حالة استبعاد تسجيل)۲۰۱٦

 .۲۰۱٥النصف األول من عام 

 ۱۲۲٫۳، مقب�ل ۲۰۱٦مليون جنيه خالل النصف األول من ع�ام  ۹۷٫۸بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
خ�الل % ۱۲٫٤صم الضرائب والفوائد واإله�الك واالس�تهالك وبلغ هامش األرباح التشغيلية قبل خ. مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي

، علًما بأنه عند اس�تبعاد تس�جيل العملي�ات غي�ر المتك�ررة خ�الل ۲۰۱٥خالل النصف األول من عام % ۱۷٫۱، مقابل ۲۰۱٦النصف األول من عام 
خ�الل % ۱٦٫۳رائب والفوائ�د واإله�الك واالس�تهالك ، يبلغ هامش األرباح التش�غيلية قب�ل خص�م الض�)المذكورة سابقًا( ۲۰۱٥الربع األول من عام 

 .۲۰۱٥النصف األول من عام 

مليون جني�ه خ�الل نف�س  ۲۰٫۱تقريبًا، مقابل % ۲٥، وهو نمو بمعدل ۲۰۱٦مليون جنيه خالل النصف األول من عام  ۲٥٫۱ الفوائد التمويليةبلغت 
وبلغت . ۲۰۱٦ويونيو وبعد ذلك في مارس  ۲۰۱٥ادة أسعار الفائدة خالل ديسمبر الفترة من العام الماضي، نتيجة قيام البنك المركزي المصري بزي

ملي�ون جني�ه خ�الل نف�س الفت�رة م�ن ع�ام  ۲٥٫۳مقاب�ل % ٤۰، وه�و انخف�اض بنس�بة ۲۰۱٦مليون جنيه خالل النصف األول من عام  ۱٥الضرائب 
 .اجع معدالت ضرائب الدخل، فيما يعكس انخفاض صافي الربح قبل خصم الضرائب مصحوبًا بتأثير تر۲۰۱٥

، ۲۰۱٥مقارنً�ة ب�نفس الفت�رة م�ن ع�ام % ۲۷٫۷، وهو انخفاض بنس�بة ۲۰۱٦مليون جنيه خالل النصف األول من عام  ٤٤٫۹وقد بلغ صافي الربح 
  .السابقخالل نفس الفترة من العام % ۸٫۷األول من العام الجاري مقابل  النصفخالل % ٥٫۷فيما تراجع هامش صافي الربح إلى 

، ف�ي ض�وء إتم�ام تنمي�ة الطاق�ة اإلنتاجي�ة جدي�دة خ�الل النص�ف الث�اني م�ن الع�اموفي الختام لف�ت ال�دماطي أن الش�ركة مس�تعدة لتس�طير مرحل�ة نم�و 
بإع�داد  قام�ت الش�ركة وتابع الدماطي أن قوة الطلب على منتج�ات الش�ركة س�يدعمها ف�ي التوس�ع بباق�ة المنتج�ات، حي�ث. والتحكم في سياسة التسعير

، وه�و س�وق يتس�م بهيمن�ة ملي�ار جني�هال�ذي يبل�غ حج�م س�وقها حاليًا ف�رص التوس�ع بقط�اع الجبن�ة الص�فراء  تدرسوخطة لبدء إنتاج الجبنة الرومي، 
كم�ا  .المنتجات المستوردة، األمر الذي يمثل فرصة واعدة لالستحواذ على حصة سوقية كبيرة من هذا السوق في ظ�ل تراج�ع قيم�ة الجني�ه المص�ري

ب�التوازي م�ع دراس�ة ف�رص  إعطاء بعض التس�هيالت لوكالئه�ا ف�ي الخ�ارجالشركة تعتزم مواصلة تعزيز أنشطة التصدير عبر أضاف الدماطي أن 
ي باعتبارها الشركة الرائدة ف� »دومتي«تعزيز مكانة وأكد الدماطي أن الهدف الرئيسي للشركة يتمثل في . التوسع بأنشطة التصدير في أسواق جديدة

، وذلك مع مواصلة تلبية الطلب االستهالكي مصر وتحظى بأكبر حصة سوقية من مبيعات الجبنة البيضاء بالسوق المحليبقطاع الصناعات الغذائية 
 .على المنتجات عالية الجودة وحماية حقوق المساهمين

 الق���وائم المالي���ة كامل���ةً عب���ر زي���ارة الموق���ع اإللكترون���يكم���ا يمك���ن تحمي���ل . الق���وائم المالي���ةوفيم���ا يل���ي ع���رض لتحلي���ل أداء القطاع���ات وملخ���ص 
orgir.domty. 
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 تحليل القطاعات التشغيلية. أ

توزيع اإليرادات حسب 
 القطاعات التشغيلية

 الثانيالربع 
 ۲۰۱٥عام 

 الربع الثاني
 ۲۰۱٦عام 

 يرمعدل التغ
% 

النصف األول 
۲۰۱٥ 

النصف األول 
۲۰۱٦ 

ير معدل التغ
% 

    عبوات تتراباك| الجبن 
 %۱۳٫۷ ٤۹٫۱ ٤۳٫۲ %۰٫۸ ۲٥٫٤ ۲٥٫۲ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %۱۳ ٥۳٦٫۳ ٤۷۲٫۹ %۲ ۲۸۰٫۱ ۲۷٤٫۱ )مليون جم(المبيعات 
  %٦۸ %٦٦  %٦۷ %٦۸ اإليراداتالنسبة من إجمالي 

 %۷٫۲ ۱۲٥٫۲ ۱۱٦٫۸ %)۱٥٫۳( ٥۸٫۲ ٦۸٫۷ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %۲۳٫٤ %۲٤٫۷  %۲۰٫۷ %۲٥٫۱ هامش الربح 

    عبوات بالستيكية| الجبن 
 %۸٫۹ ٤٫۹ ٤٫٥ %۸٫۳ ۲٫٦ ۲٫٤ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %۹ ۸۰٫۲ ۷٤ %۸ ٤۳٫۱ ٤۰ )مليون جم(المبيعات 
  %۱۰ %۱۰  %۱۰ %۱۰ النسبة من إجمالي اإليرادات

 %٦ ۲۳ ۲۱٫۷ %)۸٫٦( ۱۱٫۷ ۱۲٫۸ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %۲۸٫۷ %۲۹٫۳  %۲۷٫۲ %۳۲ هامش الربح 

    موزاريال| الجبن 
 %۲۰ ۱٫۲ ۱ %۸٫۸ ۰٫٦۲ ۰٫٥۷ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %۱۸ ٤۷٫٥ ٤۰٫۲ %۹ ۲٤ ۲۲ )مليون جم(المبيعات 
  %٦ %٦  %٦ %٥ النسبة من إجمالي اإليرادات

 %٤۸٫٥ ۲۰٫۲ ۱۳٫٦ %۳۰٫۹ ۱۰٫٦ ۸٫۱ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %٤٥٫٥ %۳۳٫۸  %٤٤٫۲ %۳٦٫۸ هامش الربح 

    مطبوخة| الجبن 
 %)۲۸( ۰٫۱۸ ۰٫۲٥ %٥۰۰ ۰٫۰٦ ۰٫۰۱ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %)۲۹( ٥ ۷ %)٤٦( ۱٫۹ ۳٫٥ )مليون جم(المبيعات 
  %۰٫٦ %۱  %۰٫٥ %۰٫۹ النسبة من إجمالي اإليرادات

 %)۳٦٫۸( ۱٫۲ ۱٫۹ %)٦۲٫٤( ۰٫۳٥ ۰٫۹۳ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %۲٤ %۲۷٫۱  %۱۸٫٤ %۲٦٫٦ هامش الربح 

    فوائض إنتاجية| الجبن 
 %)۲۷٫۱( ۰٫٤۳ ۰٫٥۹ %)۳۰( ۰٫۲۱ ۰٫۳۰ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %)٥۷( ۱٫۹ ٤٫٤ %)٦۷( ۰٫۷ ۲٫۱ )مليون جم(المبيعات 
  %۰٫۲ %۰٫٦  %۰٫۲ %۰٫٥ النسبة من إجمالي اإليرادات

 %)۸۰٫٦( ۰٫۱۳ ۰٫٦۷ %)۷۸٫۳( ۰٫۰٥ ۰٫۲۳ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %۷ %۱٥٫۲  %۷ %۱۱ هامش الربح 

    اإلجمالي العام| الجبن 
 %۱۲٫۷ ٥٥٫۹ ٤۹٫٦ %۰٫۷ ۲۸٫۹ ۲۸٫۷ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %۱۲ ٦۷۱ ٥۹۸٫٤ %۲ ۳٤۹٫۹ ۳٤۱٫۷ )مليون جم(المبيعات 
  %۸٥ %۸٤  %۸٤ %۸٥ النسبة من إجمالي اإليرادات

 %۹٫۸ ۱٦۹٫۸ ۱٥٤٫٦ %)۱۱( ۸۰٫۸ ۹۰٫۸ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %۲٥٫۳ %۲٥٫۸  %۲۳٫۱ %۲٦٫٦ هامش الربح 

    العصائر
 %)۳۹٫۸( ۲۲٫٦ ۲۲٫۱ %۸٥٫۲ ۱۳٫۳ ۱۲٫۲ )ألف طن(إجمالي المبيعات 

 %۰٫٦ ۱۱٥٫٦ ۱۱٤٫۹ %٦ ٦٦٫۱ ٦۲٫۱ )مليون جم(المبيعات 
  %۱٥ %۱٦  %۱٦ %۱٥ النسبة من إجمالي اإليرادات

 %)۳۲٫۱( ۱٦٫۳ ۲٤ %)۳۱٫٤( ۸٫۱ ۱۱٫۸ )مليون جنيه(مجمل الربح 
  %۱٤٫۱ %۲۰٫۹  %۱۲٫۳ %۱۹ هامش الربح 
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 النصف األول )مليون جم(
 ۲۰۱٥عام 

 النصف األول
 ۲۰۱٦عام 

نسبة التغير 
% 

الربع الثاني 
۲۰۱٥ 

الربع الثاني 
۲۰۱٦ 

 %غيير تنسبة ال

 %۳ ٤۱٦ ٤۰۳٫۸ %۱۰٫۳ ۷۸٦٫٦ ۷۱۳٫٤ المبيعات
 %۸٫٦ )۳۲۷( )۳۰۱٫۲( %۱۲٫۳ )٦۰۰٫٥( )٥۳٤٫۸( تكلفة المبيعات

 )%۱۳٫۳( ۸۹ ۱۰۲٫٦ %٤٫۱ ۱۸٦ ۱۷۸٫٦ مجمل الربح
 )نقاط ٤( %۲۱٫٤ %۲٥٫٤ )نقطة ۱٫٤( %۲۳٫٦ %۲٥ اإلجماليهامش الربح 

 %۳۹٫۸ )٥۲٫۳( )۳۷٫٤( %٤۷٫٥ )۱۰۰٫٦( )٦۸٫۲( مصروفات بيعية وتسويقية
 %٥٤٫۹ )۷٫۹( )٥٫۱( %٦۰٫٦ )۱٥٫۱( )۹٫٤( مصروفات عمومية وإدارية

 %٤۱٫٦ )٦۰٫۲( )٤۲٫٥( %٤۹٫۱ )۱۱٥٫۷( )۷۷٫٦( إجمالي المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية
 %۲۸٫۲ ٥ ۳٫۹ %۳۸٫٥ ۹ ٦٫٥ مصروفات التشغيل األخرى/ صافي إيرادات 

 %۹٥٫٦ )۰٫۰۰٤( )۰٫۰۹( %)۲۰( )۰٫۱٦( )۰٫۲۰( )وما انتفى الغرض منها(مخصصات 
 )%٤٦٫۹( ۳۳٫۹ ٦۳٫۹ %)۲٦٫۲( ۷۹٫۲ ۱۰۷٫۳ أرباح النشاط

 )نقطة ۷٫۷( %۸٫۱ %۱٥٫۸ )نقطة ٤٫۹( %۱۰٫۱ %۱٥ هامش أرباح النشاط
 مرتفعة ٥٫۸ ۰٫۰۸ مرتفعة ٥٫۸ ۰٫۱٦ دخل الفائدة

 %٥۳٫۲ )۱۲٫۱( )۷٫۹( %۲٤٫۹ )۲٥٫۱( )۲۰٫۱( مصروفات الفائدة
 )%٥۰٫۸( ۲۷٫٦ ٥٦٫۱ %)۳۱٫٥( ٥۹٫۹ ۸۷٫٤ صافي أرباح الفترة قبل خصم الضرائب 

 %)٥۸٫٤( )٦٫۹( )۱٦٫٦( %)٤۰٫۷( )۱٥( )۲٥٫۳( ضرائب الدخل
 )%٤۹٫۱( ۲۰٫۷ ۳۹٫٥ %۲۷٫۷ ٤٤٫۹ ٦۲٫۱ صافي أرباح الفترة

 )نقاط ٥( %٥ %۹٫۸ )اطنق ۳( %٥٫۷ %۸٫۷ هامش صافي أرباح الفترة
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 األول النصف )مليون جم(
 ۲۰۱٥عام  ۲۰۱٦عام 

 ۲۸٫۱ ۳۱۹ النقدية وما في حكمها
 ۱٦٤٫۹ ۱٦۰ المخزون

 ۲٤۳٫٤ ۳۰۳٫٤ عمالء وأوراق قبض
 ۹۰ ۱۳۲٫٤ مقدماً وأرصدة مدينة أخرىمصروفات مدفوعة 

 ٥۲٦٫۳ ۹۱٤٫۸ إجمالي األصول المتداولة
 ۱۸۸٫٥ ۲۲۲٫٦ )صافي( أصول ثابتة

 ۲۰٫۲ ۹۷٫۲ مشروعات تحت التنفيذ
 ۲۰۸٫۷ ۳۱۹٫۸ إجمالي أصول غير متداولة

 ۷۳٥ ۱٫۲۳٤٫٦ إجمال األصول
 ۳۱٦٫۱ ٤۲۹٫۸ تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل

 ۱۱٫٥ ۱۱٫٥ القروض طويلة األجل الجزء المتداول من
 ۲۲٫٦ ۳۳٫٥ الجزء المتداول – آالت أقساط

 ۷۸٫۸ ۱۰۱٫۹ موردون وأوراق دفع
 ۰ ٤٫۲ )حصة العاملين(دائنون توزيعات أرباح 

 ۱۲ ۱۲٫٦ مخصصات
 ۲۹٫۳ ۳۷٫۳ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ۳۸ ۱٤٫۳ ضرائب الدخل المستحقة
 ٥۰۸٫٤ ٦٤٥٫۱ االلتزامات المتداولة إجمالي

 ۲٦٫۸ ۲۱٫۱ قروض طويلة األجل
 ۱۷٫٦ ٥۰٫٥ الجزء طويل األجل – آالتأقساط 

 ٥٫٥ ٤٫۸ المعداتوعلى اآلالت ضرائب المبيعات المستحقة 
 ۰٫۳۸ ۰٫۲٥ وراق دفع طويلة األجلأ

 ۱۸ ۱۸٫۷ ضرائب الدخل المؤجلة
 ٦۸٫۳ ۹٥٫۳ إجمالي االلتزامات الغير متداولة

 ۱٥۸٫٤ ٤۹٤٫۱ إجمالي حقوق الملكية
 ۷۳٥ ۱٫۲۳٤٫٦  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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  »دومتي« شركة الصناعات الغذائية العربية

 –إنتاج وتسويق وتوزيع باقة متنوعة من منتجات الجبنة والعص�ائر الطبيعي�ة والمش�روبات وهي شركة رائدة في  ۱۹۸۸عام  »دومتي«تأسست شركة الصناعات الغذائية العربية 
 »دومت�ي«وتمتلك الشركة عدًدا من العالمات األكثر رواًج�ا ف�ي أس�واق الجبن�ة عل�ى الس�احة المحلي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك عالمته�ا الرئيس�ية . وحدة بيعية مختلفة ۲۰۰المتوفرة في قرابة 

 .»براف�و«وأي�ًض عالم�ة  »دومت�ي«، كما تواصل تنمية حصتها بس�وق العص�ائر الطبيعي�ة والمش�روبات ال�ذي دخلت�ه م�ؤخًرا تح�ت عالم�ة »دامو«و »جبنتي«والعالمات الصاعدة 
لعم�الء م�ن تج�ار الجمل�ة والتجزئ�ة ف�ي مص�ر وأكث�ر مصر، حيث تورد الشركة منتجاته�ا آلالف ابأكبر حصة من مبيعات الجبنة البيضاء المعبأة آليًا في  »دومتي«وتحظى شركة 
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