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

حمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تت
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 يدرس

 ارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتع

 العام من أشهر 9 خالل للدواجن مصر اإلسماعيلية األعمال نتائج علي نظرة
 2019 المالي

 اإلسماعيلية للدواجن تحقق ربحية شبه مماثلة للعام السابق في أجواء مليئة بالخسائر 
 .2019نظرة عن قرب علي نتائج األعمال للتسعة أشهر األولي من عام 

يمكن القول عنها أنها مرضية وذلك في ظل أجواء مليئة بالخسائر نتائج أعمال  (ISMA.CA)حققت اإلسماعيلية للدواجن 
  أو إنخفاض الربحية بحده في كثير من القطاعات والصناعات في مصر هذا العام. 

  اإلسماعيلية مصر للدواجن إيراداتبلغت (ISMA.CA) 330  مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، محققة بذلك معدل نمو
 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم. وارتفعت اإليرادات بدعم من 256قارنة بعلي أساس سنوي م 29%

وعلي صعيد مقارنة بنفس الفتره من العام السابق.  %33من اإليرادات وقد نمت بمعدل  %96 والتي تمثل مبيعات اإلنتاج
 241علي أساس سنوي مقارنة ب %26النظر، بمعدل نمو مليون جنيه خالل الفترة محل  304 تكلفة المبيعات، بلغت آخر

منها وقد  %69 والتي تمثل المواد الخام مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم. وارتفعت تكلفة المبيعات بدعم من
 مقارنة بنفس الفتره من العام المنصرم.  %26نمت بمعدل 

 

  

 القوائم المالية، بحوث عربية أون الين المصدر:

 
  مليون  15علي أساس سنوي مقارنة ب %73مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، ليحقق معدل نمو بلغ  26مجمل الربح بلغ

مقارنة ب  %2بإرتفاع  %7.8 هامش مجمل الربحجنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم. وعلي نفس الصعيد، بلغ 
 خالل نفس الفترة من العام المنصرم. 5.8%

  مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، لتحقق معدل نمو بلغ  44بل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك األرباح قبلغت
هامش ، بلغ وعلي نفس الصعيدمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم.  33علي أساس سنوي مقارنة ب 33%

خالل نفس الفترة من العام  %12.9% مقارنة ب%0.1بإرتفاع  %13 الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك
 11علي أساس سنوي، حيث بلغت % 11 بمعدل المصروفات العمومية واإلدراية المنصرم ، وذلك علي الرغم من إرتفاع

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المنصرم مع األخذ في اإلعتبار  9.9مليون جنيه خالل الفترة محل النظر، مقارنة ب
 من مصروفات التشغيل. %70أنها تمثل أكثر من 
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  مليون جنيه خالل الفترة محل النظر مع األخذ في اإلعتبار  8.3 صافي ربحوفي النهاية، حققت الشركة
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  8.6علي أساس سنوي مقارنة ب %3.5، لتنخفض الربحية بمعدل حقوق األقلية

خالل نفس الفترة من  %3.3مقارنة ب %0.8بإنخفاض  %2.5 هامش صافي الربح، بلغ صعيدوعلي نفس الالمنصرم. 
 العام المنصرم. وكان ذلك تأثرا ب

  خالل نفس الفتره من العام  ب"صفر"مليون جنيه وذلك مقارنة  1.5خالل الفترة محل النظر  المخصصاتبلغت
 المنصرم مما أثر بالسلب علي ربحية الشركة.

  مليون جنيه خالل نفس الفتره من العام  6 بأرباح رأسماليةألف جنيه وذلك مقارنة  100 خسائر رأسماليةتحقيق
 المنصرم. 

  ألف جنيه خالل نفس الفتره من العام المنصرم.  30بألف جنيه وذلك مقارنة  85 خسائر فروق عملهتحقيق 
  مليون  8.3مليون جنيه، مقارنة ب  4ر، حيث بلغت خالل الفترة محل النظ% 52بمعدل  النقدية وما في حكمهاإنخفضت

 %. 74والتي نمت بمعدل  صافي النقدية من أنشطة التشغيلجنيه وذلك علي الرغم من إنتعاش 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                                                              مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                                                                أول محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com                                                                           MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      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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