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كما ارتفع هامش المصاريف البيعية واإلدارية والعمومية خالل العام  ٪٠,٥لتصل الي
 .٪١٩,٦وبلغ هامش المصاريف البيعية واإلدارية والعمومية خالل الربع الرابع
 ،٪٢٠,٦بارتفاع  ٪٠,٢نتيجة زيادة العروض المباشرة للمستهلك لتنشيط السوق.
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بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واإلستهالك عن العام
 ١,٢٧٣مليون جنيه بإرتفاع  ٪١٦ليصل هامش ( )EBITDAالي  ٪١٦,٧بارتفاع سنوي
 .%٢,٣وبلغ ( ٣٣٤ )EBITDAمليون جنيه خالل الربع الرابع بارتفاع  ،٪٥١ليصل
هامش ( )EBITDAالى .٪١٧,٤
سجل صافي الربح  ٤٢٨مليون في العام بإرتفاع سنوي  ٪٣٠وصاحبه إرتفاع هامش
صافي الربح بنسبه  ٪١,٣ليصل الي  ٪٥,٦وذلك بالرغم من  ٣٥مليون جنيه خسائر
رأس مالية نتيجة بيع بعض األصول الغير مستغلة بالقطاع الزراعي وتخفيض مساحة
األراضي المزروعة .وسبب الزيادة في هـوامـش صافي الربـحية هو مواصلة الشركة
استراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف باالضافة الى تخفيض
تكـلفة التـمويل من خـالل تخفيض صافي الـدين (من ١,٤مليارفى نهاية عام  ٢٠١٩الى
 ٧٨١مليون جنيه) ومستفيدا من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وبلغ صافي الربح في الربع الرابع  ٤٥مليون جنيه وهو ارتفاع بنسبه  ٪١٩وارتفع
هامش صافي الربح  ٪٠,٣ليصل الي .٪٢,٣
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نسب مبيعات القطاعات

السادة المساهمون
نجحت شركة جهينه في تحقيق نتائج إيجابية خالل عام  ٢٠٢٠مع تحسين معدالت الربحية ،وذلك
بالرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد – .)١٩

األلبان
المبردات
العصائر
التوزيع للغير
المركزات والزراعة
2% 4%
19%

الربع الرابع
٢٠١٩ 54%
22%

واجهت الشركات في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات خالل عام  ،٢٠٢٠نظرا النتشار فيروس
كورونا وما تبعه من قيام الحكومات بفرض العديد من اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي
الفيروس ،مما ألقى بظالله على عمليات مختلف الشركات .ورغم هذه التحديات ،نجحت جهينه في
تحقيق نتائج إيجابية قاربت مستويات العام السابق ،حيث بلغ إجمالي اإليرادات  ٧.٦مليار جنيه تقريبا
خالل عام  ٢٠٢٠بفضل تنوع محفظة منتجات الشركة ونموذج أعمالها المرن واستجابتها السريعة
لألزمات ،وهو ما أثمر عن استمرار عمليات الشركة وأنشطة التوزيع دون انقطاع خالل تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى ،نجحت جهينه في الحفاظ على حصتها السوقية وتنميتها بمختلف القطاعات
الرئيسية ،بفضل قدرتنا الفائقة على االستجابة السريعة للتغييرات التي طرأت على مقومات السوق
على مدار العام .وبفضل هذه الجهود ،تمكنت الشركة من ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها بسوق
الحليب مع تنمية حصتها السوقية بقطاعات الزبادي والعصائر والحليب متعدد النكهات ،وهو تقدم
ملحوظ ألداء الشركة خاصة في ظل المناخ شديد التنافسية الذي واجهته خالل السنوات األخيرة على
مستوى مختلف القطاعات.
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في إطار استراتيجية الشركة لزيادة وتنويع باقة منتجاتها بمنتجات عالية الربحية ،قامت الشركة
بإطالق منتج الزبادي اليوناني األصلي ( ٤وحدات بيعية بتركيزات دسمية مختلفة في حجم ١٨٠جم)
في الربع األول .وبعد نجاح المنتج وحسن قابليته في السوق ،قامت الشركة بإطالق  ٣وحدات بيعيه
اضافية في حجم  ١٠٥جم.
وقعت الشركة اتفاقية مع شركة أحمد باعشن لتوزيع منتجات شاي ربيع في جميع أنحاء مصر ،والتي
بدأت في تنفيذها خالل الربع الثالث من عام  .٢٠٢٠وتتطلع الشركة لتوقيع المزيد من هذه االتفاقيات
وذلك في إطار خطط الشركة لتنويع وتعزيز هذا المصدر الجديد لإليرادات.
وعلى صعيد آخر ،نجحت الشركة في تنمية هامش الربح بمختلف القطاعات بفضل البرنامج الشامل
الذي تنفذه جهينه منذ سنوات لخفض التكاليف رغم ارتفاع معدالت اإلنفاق على العروض الترويجية
للمستهلكين على مدار عام  ٢٠٢٠بهدف زيادة حجم المبيعات وسط أزمة فيروس (كوفيد – .)١٩
باالضافة الى تخفيض تكـلفة التـمويل من خـالل تخفيض صافي الـدين ومستفيدا من خفض أسعار
الفائدة من قبل البنك المركزي .وعلى هذه الخلفية ،ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي  %٣٠ليسجل
 ٤٢٨مليون خالل عام .٢٠٢٠
وقد نجحت جهينه في الحفاظ على قوة مركزها المالي مع تحسين مستويات السيولة النقدية بفضل
التدابير الصارمة التي اتخذتها الشركة لخفض التكاليف ،إلى جانب زيادة االعتماد على مدخالت
االنتاج المحلي و التركيز المستمر على تحسين كفاءة إدارة رأس المال العامل .فقد تمكنت الشركة من
التحكم في المصروفات الرأسمالية لتتراجع إلى  ٢٩٠مليون جنيه خالل عام .٢٠٢٠
وفي الختام ،تؤكد إدارة الشركة على ثقتها في فريق العمل المميز وفي مقومات النمو القوية التي
يحظى بها السوق المصري ،وكذلك تحسن معدالت الطلب على منتجاتها بمختلف القطاعات التشغيلية،
وهو ما سيساهم في تعزيز قدرة الشركة على العودة لمعدالت النمو المعهودة خالل السنوات المقبلة.
رئيس مجلس اإلدارة
محمد عبد هللا الدغيم
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أصول حيوية زراعات قائمة
أصول محتفظ بها لغرض البيع
مخزون
عمالء وأرصدة مدينة أخرى
نقدية بالبنوك و الصندوق
األصول المتداولة
إجمالي األصول

٤٨ ٥٠١
١٢ ٢٤٢ ٢٨٦
٦ ٦٣٦ ١١١
٨٧٣ ٩٦٨ ٧٧٣
٣٦٠ ١٦٤ ٠٢٢
١٨٢ ٥٤٢ ٥٣٨
١ ٤٣٥ ٦٠٢ ٢٣١
٥ ١٣٥ ٧٣٢ ٥٨٥

١٣ ٩٤٨ ٣٥٣
١٧ ٢١٣ ٧٦٥
٦ ٢٤٣ ٢٤٨
١ ٠٤٣ ٤١٧ ٦١٦
٤١٤ ١٤٣ ٦٦٧
٩٦ ٧١٧ ٦٦٧
١ ٥٩١ ٦٨٤ ٣١٦
٥ ٣١٧ ٥٢٦ ٢٨٥

رأس المال المصدر والمدفوع
إحتياطي قانوني
احتياطي عام  -عالوة إصدار األسهم
أرباح مرحلة
حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة
حقوق الملكية

٩٤١ ٤٠٥ ٠٨٢
٦٣٧ ٠٢١ ٥٣١
٣٣٠ ٩٢٠ ٤٢٨
٩٩٣ ٢١١ ٩٠٢
٢ ٩٠٢ ٥٥٨ ٩٤٣
٧١٤ ٩٠٩
٢ ٩٠٣ ٢٧٣ ٨٥٢

٩٤١ ٤٠٥ ٠٨٢
٥٩٤ ٠٨٥ ٥٣٤
٣٣٠ ٩٢٠ ٤٢٨
٨٥٩ ٩٨٨ ٠٧٧
٢ ٧٢٦ ٣٩٩ ١٢١
٦٤٠ ٣٧٠
٢ ٧٢٧ ٠٣٩ ٤٩١

االلتزامات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
التزامات أخرى غير متداولة
التزامات ناتجة عن عقود تأجير  -غير متداول
إلتزامات ضريبية مؤجلة
االلتزامات غير المتداولة

٢٧٠ ٧٧٤ ٨٢١
١٨ ٢٠٨ ٧٢٩
١٠٨ ٤١٢ ٤٤٤
٢٨٦ ٨٨٢ ٠٦٥
٦٨٤ ٢٧٨ ٠٥٩

٦٩٢ ٥٤٦ ٥٦٣
٢٢ ٩٦٤ ٣٠٣
٨٧ ٢٠١ ٨١٠
٢٧٥ ٩٠٩ ٤٧٥
١ ٠٧٨ ٦٢٢ ١٥١

مخصصات
تسهيالت ائتمانية
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
ضرائب الدخل
مستحق ألطراف ذوى عالقة
إلتزامات ناتجة عن عقود تأجير  -الجزء المتداول
قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول
االلتزامات المتداولة
إجمالي االلتزامات
إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

٥٠ ٨٥٤ ٨٨٢
٢٧٦ ٥٩٩ ٧٤٠
٦٧٤ ١٦٥ ٥٨٦
١٩٢ ٩٢٩ ٥٦٠
٢٣ ٧٣٦ ٣٥٧
٣٢٩ ٨٩٤ ٥٤٩
١ ٥٤٨ ١٨٠ ٦٧٤
٢ ٢٣٢ ٤٥٨ ٧٣٣
٥ ١٣٥ ٧٣٢ ٥٨٥

١٦ ٤٧٤ ٢١١
٣٩٨ ٩٤٠ ٣٢٤
٦٩٥ ٨٩٦ ١٨٦
١٠٣ ٦٦٣ ٠٣٣
٤٢١ ٨٦٧
١١ ٥٩٧ ٤٥٠
٢٨٤ ٨٧١ ٥٧٢
١ ٥١١ ٨٦٤ ٦٤٣
٢ ٥٩٠ ٤٨٦ ٧٩٤
٥ ٣١٧ ٥٢٦ ٢٨٥
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قائمة التدفقات النقدية
عام ٢٠٢٠
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافى ربح االسنة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية في األرباح
تسويات
إهالك األصول الثابتة
خسائر رأسمالية
إستهالك حق انتفاع أراضى
استهالك الثروة الحيوانية
استهالك الثروة النباتية المنتجة
االضمحالل فى قيمة األصول الحيوية
االنخفاض في األصول الثابتة و المشروعات تحت التنفيذ
رد االنخفاض في اصول حيوية
التغير في استثمار محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
رد االنخفاض في قيمة العمالء
االنخفاض في قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى
األنخفاض في قيمة المخزون
رد االنخفاض في المخزون
تدعيم مخصص مطالبات
والدات القطيع
رسملة تكاليف تربية القطيع
خسائر بيع و نفوق ابقار
فروق تقييم عمله
فوائد دائنة
فوائد ومصروفات تمويلية
فوائد ودائع محصلة
فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة
التغير في
المخزون
أصول حيوية زراعات قائمة
العمالء واألرصدة المدينة األخرى
المستحق ألطراف ذوي عالقة
الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى
المستحق من أطراف ذوي عالقة
توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين
ضريبه دخل مسدده
المسدد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية
المستخدم من مخصص األرصدة المدينة األخرى
المستخدم من مخصص المخزون
المستخدم من مخصص المطالبات
المستخدم من االنخفاض فى قيمة االصول الثابتة و المشروعات تحت التنفيذ
صافى التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
أقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بيع أصول ثابتة
مدفوعات إلقتناء ثروة نباتية وحيوانية
متحصالت وتعويضات من بيع ثروة نباتية وحيوانية
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(المسدد) من بنوك تسهيالت إئتمانية
(المسدد) من أقساط التأجير
المحصل (المسدد) من قروض بنكية
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
النقص في حقوق األقليه
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام
أثر التغير في فروق العملة
النقدية وما في حكمها في  ١يناير
النقدية وما في حكمها في  ٣١ديسمبر
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عام ٢٠١٩

٦٧٥ ٨١٩ ٦٣٩

٤٨٣ ٥٦٦ ٤٣٨

٢٨٦ ٣٢٩ ٩١٨
١٦ ٥١٦ ١٥١
٨ ٢٧٣
٢٦ ٥٨٣ ٢٥٠
٤٧١ ٠٦٣
٢٨٩ ٥٨٨
٢٤ ٩٢٠ ١٣٧
)(٣ ١٧٩ ٥٨٨
٣٩٢ ٤٤٢
)(١ ٦٥٣ ٣٨٧
٢١ ٦٩١ ٥٨٣
١١ ٩٥٥ ٢٩٩
)(٢ ٦٤٥ ١٩٢
٥٨ ٤٩٠ ٣٢٤
)(١٥ ٢٤٩ ١٠٠
)(٦٨ ٥٢٠ ٠٣٦
٢٤ ٣١٨ ١٧٢
٢ ٦٦٠ ١٠٣
)(١٤ ٣٦٦ ٢٩٦
١٧٨ ٢٣٨ ٤٨١
١ ٢٢٣ ٨٣٤ ١٣٥
١٤ ٣٣٠ ٢٦٣
)(١٧٨ ٢٣٨ ٤٨١

٢٧٠ ١٧٢ ١٥٨
)(١٠ ١٦٧ ١١٠
٨ ٢٧١
١٩ ٨٦٤ ٠٥٨
٤٠٢ ١٥١
٤ ٨٩٠ ٠٠٠
)(٦ ٢٨٩ ١٥٤
٤ ٢٤٩ ٢١٠
٧ ٥٢٨ ٣٧٩
)(١٥ ٨٦٨ ٩٠٠
)(٩٨ ٧٥٢ ١٠٨
١٧ ٠٧٠ ١٠٧
٥ ٤٣٢ ٨٣٠
)(١٤ ٣٠٩ ٣١٨
٣٣٠ ٤٨٨ ٧٤٥
٩٩٨ ٢٨٥ ٧٥٧
١٤ ٣٠٩ ٣١٨
)(٣٣٠ ٤٨٨ ٧٤٥

١٦٣ ١٨٩ ٠٧٢
١٤ ٢١٤ ١٣٨
٣٦ ٢٠٣ ٦٩٩

٢٠ ١٥٢ ١٧٦
)(٢ ٦٠٧ ٥٩٤
٧٠ ١٩٥ ١٠٩
)( ٣٦١ ٠٦١
١٩٣ ٩٦٤ ٥٨٣
)(٥٠ ٩٢٧ ٥٠٦
)(٧١ ٢٩٥ ٤٦٩
)(٧ ٣١٠ ٥٦٦
)(٤ ٤٠٢ ٥٨٢
)(٨ ٦٩٦ ٦١٢
)(٧ ٤٤١ ٩٥٢

)(٢١ ٧٣٠ ٦٠٠
)( ٤٢١ ٨٦٧
)(٦٣ ٩٧٢ ٥٢٥
)(١٤٧ ٠٥٦ ٥٨٨
)(٤ ٧٥٥ ٥٧٤
)(٢ ٢٦٢ ٢٥٠
)(٣ ٠٥٠ ٣٣٦
)(٢٤ ١٠٩ ٦٥٣
()٢٣١٦٢٦٩٦
٩٨٢ ٦١٧٨٧٥

٨١٣ ٣٧٤ ٨٥٦

)(٣٠٤ ٤٩٠٠٩٠
٨٠٨٦٣٤٧٢
)(٣٥ ٠٩٨ ٢٦٧
٦٣ ٧٠١ ٧٨٢
)(١٩٥٧٨٦٤١٥

)(٣٣٠ ٩٢٨ ٢٣٧
٤٥ ٥٠٣ ٩١٩
)(٣٠ ٥٣١ ٢٩٠
٤٧ ٣٦٢ ٤٧١
)(٢٦٨ ٥٩٣ ١٣٧

)(١٢٢ ٣٤٠ ٥٨٤
)(١٠ ٩٧٦ ١٢١
)(٣٧٦ ٧٤٨ ٧٦٥
)(١٨٨ ٢٨١ ٠١٦
)(٦٩٨ ٣٤٦ ٤٨٦
٨٨ ٤٨٤ ٩٧٤
)(٢ ٦٦٠ ١٠٣
٩٦ ٧١٧ ٦٦٧
١٨٢ ٥٤٢ ٥٣٨

)(٣٤١ ٤٢٢ ٠١٥
)(٦٠ ٩١٦ ٧٢٩
١١٢ ٠٣٢ ١٩٥
)(١٨٨ ٢٨١ ٠١٦
)( ١٨٦ ٦١١
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٦٦ ٠٠٧ ٥٤٣
)(٥ ٤٣٢ ٨٣٠
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تقرير نتائج األعمال | السنه المالية المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
القاهرة |  ١٦سبتمبر ٢٠٢١
نبذة عامة عن رشكة جهينه للصناعات الغذائية
تأسست جهينه للصناعات الغذائية عام  ،١٩٨٣وهي رشكة مرصية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة
مجموعة متنوعة من منتجات األلبان والعصائ ير يو الزبادى وكذلك منتجات الطهي.
وق يد نجحت ر
رص والتوسع من خالل التصدي ير ألسواق عالمية،
الشكة في احتالل مرتبة الصدارة في م ي
تتمت
ي
بفضل التامهيا المتواصل بتقديم باقة واسعة من المنتجات الغذائية الصحية واآلمنة التي
بجودتهيا الفائقة ،مميا جعلهيا العالمة التجارية المفضلة في كل البيوت المرصية.
ً
وتقوم ر
أكت من  ١٣٦,٠٠٠ألف منف يذ
حالييا بتشغيل  ٤مصانع تابعة وشبكة توزي ع ضخمة تغطي ي
الشكة
ا
ً
سعييا
فضل عن مزرعة األلبان التي تبلغ مساحتها  ٥٥٠فدان،
ي
تجزئة في جميع أنحاء وربوع الجمهورية،
ف السوق المرصي.
بمعايت تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة ي
ي
لالرتقاء

بيان إبراء الذمة
ل تع يد حقائق تاريخية ،تم بنائهيا عىل التوقعات الحالية،
البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ي
والتقديرات وآراء ومعتقدات رشكة جهينه للصناعات الغذائية .وق يد ينطوي هذيا البيان عىل مخاط ير
ل ينبغي العتما يد عليه بشكل مفرط .يويجب
وغت مؤكدة وعوامل أخرى ،و ي
ي
وغت معروفة،
ي
معروفة
اإلشارة إىل أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية"
ويمكن تحديدهيا من خالل استخدام مصطلحات تطلعيه مثل "ربما"" ،سوف"" ،يلتمس"" ،ينبغي"،
"يتوقع" " ،ر
يشع"" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أ يو ميا ه يو منفي منهيا أ يو غتهيا من
المصطلحات المشابهة .وكذلك األحداث الفعلية أ يو النتائج أ يو األداء الفعىلي ر
للشكة ق يد تختلف جوهرييا
عن تلك التي تعكسهيا مثل هذه الهداف أ يو البيانات المستقبلية .ويحتوي أداء رشكة جهينه للصناعات
الغذائية عىل بعض المخاط ير والشكوك.
ادارة عالقات المستثمرين
خالد دعادر
مدير عالقات المستثمرين
Khaled.daader@juhayna.com
+٢٠٢-٣٨٢٧١٨٣٣
علي ثابت

ali.thabet@juhayna.com
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