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للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 

ستخدام من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إ إستثمارية و أن ما به
رس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يد

 للحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 علي(  FCI) شركة إستحواذ صفقة علي الين أون عربية بحوث تعليق
 ديري آراب-األلبان لمنتجات العربية الشركة

  سهم بايونيرز القابضة يحقق طفرة صعودية ببدء إجراءات اإلستحواذ علي
 إحدي توابعها

،  Friesland Campania International Holding B.V (FCI)خاطبت شركة 
وذلك لتمكينها من  (ADPC.CA)باندا  –آراب ديري  –الشركة العربية لمنتجات األلبان 

 %.100إعداد تقرير نفي الجهالة للشروع في بدء عملية اإلستحواذ علي الشركة بنسبة 
 –ومن المعلوم أن المساهم الرئيسي والمسيطر علي الشركة العربية لمنجات األلبان  

 %.64.7وذلك بنسبة  (PIOH.CA)آراب ديري، هي شركة بايونيرز القابضة 
 

 التعليق:
 يونيرز القابضة إستحوذت با(PIOH.CA) حيث كان سعر الشراء 2015، علي الشركة العربية لمنتجات األلبان عام ،

 جنيه/سهم. 7.11جنيه/سهم، وبعد التجزئة يصبح  71.11المقدم من األولي هو 
  ،مع إحتمالية جنيه/سهم،  6.9بلغت القيمة العادلة لسهم الشركة العربية لمنتجات األلبان وفقا لطريقة مضاعف الربحية

 %. 43صعود 
  مليون جنيه، ومضاعف الربحية  69والذي قدر ب  2019إعتمدنا في هذا التقييم علي صافي األرباح المتوقعة لعام

 مرة.16.09الخاص بقطاع األغذية والمشروبات 
  بلغ إجمالي العائد(TR)  علي القيمة العادلة %، وذلك منذ شرائها للسهم وحتي اآلن، بناء 2.9-لشركة بايونيرز القابضة

 .2013المحددة مسبقا، مع األخذ في اإلعتبار عدم توزيع أرباح منذ عام 
 

 النتائج الفصلية للشركة تسجل انتعاشة
  ضعفا مقارنة  21وهو ما يعادل تقريبا  2019مليون جنيه خالل الربع األول لعام  17.3سجلت أراب ديرى صافى ربح قدره

خالل الفترة المقارنة بالعام الماضى. وترجع الزيادة فى صافى أرباح الشركة بشكل أساسى نتيجة الف جنيه  7825.ب 
، مدفوعا ب بنمو 2019مليون جنيه خالل الربع األول لعام  66.3% فى مجمل الربح ليصل إلى 53تسجيل نمو بنسبة 

إلي جانب إنخفاض تكلفة  2019م مليون جنيه خالل الربع األول لعا 313.5% فى مبيعات الشركة التى سجلت 7
 %. 1المبيعات بنسبة 

  عادة تأجير تمويلي والمصروفات التمويلية فى إنتعاش صافى أرباح الشركة ساهم أيضا كال من األرباح المؤجلة عن بيع وا 
، 2018خالل الربع المقارن لعام  مقارنة بصفر، 2019مليون جنيه مصرى خالل الربع األول لعام  5.8حيث سجل األول 

 .2019مليون جنيه خالل الربع األول لعام  9.6% لتسجل 19بينما شهدت المصروفات التمويلية إنخفاضا قدره 
  فى المصروفات 14تجدر اإلشارة إلى أن الزيادة فى صافى أرباح الشركة جاءت على الرغم من تسجيل إرتفاع قدره %

مليون جنيه بالربع  33.8، مقارنة ب 2019بع األول لعام مليون جنيه خالل الر  38العمومية واإلدارية، حيث بلغت 
 .2018المقارن في العام السابق 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                    محلل مالي                                        أول   محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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