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الربع الثانى  

2019

الربع الثانى 

2020
مليون جنيه

5٪ 1,772 1,861 2٪ 863 881 األلبان

1٪ 961 974 1٪ 607 613 المبردات

-13٪ 708 614 -23٪ 387 299 العصائر

-26٪ 189 140 -26٪ 93 69 مركزات و الزراعة

-24٪ 121 91 -44 ٪ 67 37 التوزيع للغير

-2٪ 3,751 3,680 -6٪ 2,017 1,899 اإلجمالي

) (1٪ ، 4,8٪ YoY 

19,1٪
(هامش)وإدارية وعموميه بيعيةمصاريف 

 0,4٪ YoY 

مليون1,456
صافى الدين

▼ 29.4-٪ YoY 

(٪6,3)مليون 232
(هامش)صافى ربح    ،     

)  ، (1.5 ٪  29,1٪ YoY 

21,5٪
(هامش)مصاريف بيعية و إدارية وعموميه 

 1,5٪ YoY 

مليون1,456
صافى الدين

▼ 29.4-٪ YoY 

(  ٪6,2)مليون118
(هامش)صافى ربح  ،    

) 0,9٪ ) 9,4٪ YoY 

(٪16,2)مليون 307
EBITDA    ،(هامش)

) (0.7 ٪ ▼ 1,9-٪ YoY 

(٪34.4)مليون 653
(هامش)مجمل الربح   ،    

)٪ (2.2  0,5٪ YoY 

مليون1,899
صافي االيرادات

(٪16,4)مليون 605
EBITDA      ،(هامش)

▼ 5,9-٪ YoY 

(٪32.5)مليون 1,197
(هامش)مجمل الربح   ،   

(٪ 1,8) ، 3,8٪ YoY 

مليون3,680
صافي االيرادات

▼ ٪ -1.9 YoY

2020جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع الثانى 
مليون جنيه خالل النصف األول من عام 232٪ ليصبح صافي الربح 29سجلت جهينه ارتفاع سنوي في صافي الربح بمعدل 

.2020مليون خالل الربع الثاني من عام 118٪ ليصبح صافي الربح 9، وبمعدل ارتفاع سنوي 2020

2020النصف االول 

2020الربع الثاني 

صافي ايرادات القطاعات
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مجمل الربح

(الهامش، مليون جم )

االيرادات

(مليون جم)

EBITDA
(الهامش، مليون جم )

صافى الربح

(الهامش، مليون جم )

JUFO.CA)المصريةالبورصةكود)الغذائيةللصناعاتجهينهشركةأعلنت وهي–

نتائجهانع–والعصائروالزبادياأللبانمنتجاتتصنيعفيالرائدةالمصريةالشركة

.2020يونيو30فيالمنتهيةالماليةللفترةالمجمعةالمالية

وخالل٪،5,9بانخفاضالثانيالربعخاللجنيهمليار1,9بقيمهإيراداتجهينهسجلت

تداعياتبسببوذلك.٪1,9بانخفاضجنيهمليار3,7اإليراداتبلغتاألولالنصف

العصيرمبيعاتعليتأثيرمنصاحبةوما(19-كوفيد)كورونافيروسانتشار
.الصغيرةاالحجامذاتوالمنتجات

الربعوخالل٪،32,5الىليصلاألولالنصففي٪1,8الربحمجملهامشوارتفع

وذلك٪،34,4الىليصلالفترةبنفسمقارنه٪2,2الربحمجملهامشارتفعالثاني

.الصرفسعروتحسنالموردينأسعارتخفيضنتيجة

٪0,4األولالنصفخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيهالمصاريفهامشارتفعكما

الربعخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيهالمصاريفهامشوبلغ.٪19,1اليلتصل

لتنشيطللمستهلكالمباشرةالعروضزيادةنتيجة٪1,5ارتفاعوهو٪،21,5الثاني

.السوق

مليون307واالستهالكواالهالكوالفوائدالضرائبخصمقبلالتشغيليةاألرباحبلغت
وخالل.٪16,2الي(EBITDA)هامشليصل٪،1,9بانخفاضالثانيالربعخاللجنيه

(EBITDA)هامشليصل٪4,8بارتفاعجنيهمليون605(EBITDA)بلغاألولالنصف

.٪16,4الي

وارتفع٪9,4بنسبهارتفاعوهوجنيهمليون118الثانيالربعفيالربحصافيبلغ

مليون20ماليةرأسخسارةمنبالرغم٪،6,2اليليصل٪0,9الربحصافيهامش

األراضياحةمسوتخفيضالزراعيبالقطاعمستغلةالغيراألصولبعضبيعنتيجةجنيه

٪29,1سنويبارتفاعاألولالنصففيمليون232الربحصافيوسجل.المزروعة

فيالزيادةوسبب.٪6,3اليليصل٪1,5بنسبهالربحصافيهامشارتفاعوصاحبه

الـدينيصافتخفيضخـاللمنالتـمويلتكـلفةتخفيضهوالربـحيةصافيهـوامـش

.٪3بهبنسمؤخرا  الفائدةأسعارخفضمنومستفيدا(جنيهمليار1,5اليمليار2,1من)

فيالمنتهيةةالماليالفترةخاللالغذائيةللصناعاتجهينهشركةأداءاستعراضيليوفيما
صيليةالتفالتحليالتاستعراضعدمتفضلالشركةإدارةبأنعلم ا،2020يونيو30
المصريوقالسبهيتسمالذيالتنافسيةشديدالمناخظلفيالتشغيليةالقطاعاتألداء
.ينالمساهممصالحعلىبالحفاظاإلدارةالتزاممنانطالقاوذلكالراهنة،المرحلةخالل
الموقعزيارةعبرللشركةالماليةالقوائممنكاملةنسخةعلىالحصولويمكن

www.juhayna.com:اإللكتروني
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السادة المساهموناتنسب مبيعات القطاع

عن العام الماضي ٪2مليار مبيعات خالل النصف االول بانخفاض 3.7حققت الشركة 

متأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا ٪6مليار في الربع الثاني بانخفاض 1.9و 

(.19-كوفيد)

118و ٪29مليون خالل النصف االول بنمو 232كما حققت الشركة صافي ربح  

مليون نتيجة بيع 20بالرغم من خسارة راسمالية ٪9مليون خالل الربع الثاني  بنمو 

.روعةبعض االصول الغير مستغلة بالقطاع الزراعي وتخفيض مساحة االراضي المز

لمصاريف خالل واصلت الشركة استراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتخفيض ا

ي  و تكلفة الربع الثاني، وذلك من تخفيض المخزون و من ثم تخفيض حجم الدين البنك

البيعية التمويل، و إعادة الهيكلة لفريق العمل بهدف رفع كفاءة العمليات االنتاجية و

لمباشرة والتشغيلية بجميع قطاعات الشركة، اضافة الي دعم السوق بزيادة العروض ا

.للمستهلك

ة طيبة في مصر، من خالل شرك" شاي ربيع"و شهد الربع الثاني توقيع عقد توزيع 
ستفادة من بهدف تعظيم اال–الذراع البيعي و اللوجيستي لجهينه –للتجارة والتوزيع 

. الطاقات البيعية واللوجيستية للشركة

ات االنتاجية و بفضل فريق العمل المتميز استطاعت الشركة االستمرار في جميع العملي

والمحافظة علي ( 19-كوفيد)والبيعية خالل الفترة الحرجة النتشار فيروس كورونا 

.ريادتها السوقية بقطاع االلبان و الزبادي والعصائر

مواصلة وسنظل مستمرين في ترقب ما يحدث من تغيرات في نمط القوى الشرائية مع

.االهتمام باالبتكارات والتجديد للمحافظة علي ريادة السوق

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

صفوان ثابت

األلبان

المبردات

العصائر

المركزات والزراعة

التوزيع للغير

43%

30%

19%
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2019االول  النصف2020االول النصف(جنيه مرصيألف )

ي المبيعات
 
3,680,0913,750,810صاف

(2,597,969)(2,483,101)تكلفة المبيعات

1,196,9901,152,841مجمل الرب  ح

%30,7%32,5هامش الرب  ح اإلجمالي 

14,60334,414ايرادات تشغيليه أخرى

(572,991)(568,197)مرصوفات بيع وتوزي    ع

(117,331)(126,211)مرصوفات إدارية وعمومية

(43,170)(68,153)مرصوفات أخرى

(9,660)(10,245)بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

438,787444,104نتائج أنشطة التشغيل

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 604,646577,052األرباح التشغيلية قبل خصم الرصر

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك %15.4%16,2هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

كة كة تحت سيطرة مشتر 8192,965أرباح شر

(10,327)(15,395)تكاليف إنهاء الخدمة

ي ) المرصوفات التمويليةاإليرادات و 
 
(184,429)(90,939)(بالصاف

ائب ي األرباح قبل الرصر
ر

333,272252,313صاف

ائب الدخل (65,377)(99,432)ض 

ائب المؤجلة (7,296)(2,134)الرص 

ة ي رب  ح الفتر
ر

231,707179,640صاف

قائمه الدخل المجمعة-أ



المركز المالي الدوري المجمع-ب 

202031/12/2019االول النصف(جنيه مرصيألف )

3,205,1693,292,284أصول ثابتة 

144,08497,358مشروعات تحت التنفيذ 

16,25212,516الثروة النباتية منتجة 

15,41315,865الثروة النباتية غير منتجة

208,188195,122ة الحيوانيةروالث

15,68414,864(حقوق ملكيه)استثمارات في شركة تحت سيطرة مشتركة 

97,09397,093الشهرة

-51,787حق انتفاع في أصول

736740اصول اخري طويله االجل

3,754,4063,725,842األصول غير المتداولة

4,08113,948قطيع التسمين-أصول حيوية

7,41817,214أصول حيوية زراعات قائمة

4,8666,243أصول محتفظ بها لغرض البيع

1,141,6031,043,418مخزون

416,995414,144عمالء وأرصدة مدينة  اخري 

-4,895مستحق من أطراف ذوي عالقة

219,28396,718نقدية بالبنوك و الصندوق

1,799,1411,591,684األصول المتداولة

5,553,5485,317,526إجمالي األصول

941,405941,405رأس المال المصدر والمدفوع

616,672594,086احتياطي قانوني

330,920330,920عالوة إصدار اسهم–احتياطي عام 

816,890859,988أرباح مرحلة

2,705,8872,726,399حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم

658640حقوق غير مسيطرة

2,706,5452,727,039حقوق الملكية

671,162692,547قروض طويلة األجل

11,89622,964إلتزامات أخرى غير متداولة

120,26387,202غير متداول-التزامات ناتجة عن عقود تأجير 

278,043275,909التزامات ضريبية مؤجلة

1,081,3641,078,622االلتزامات غير المتداولة

10,68416,474مخصصات

628,891398,940تسهيالت ائتمانية

724,826695,896دائنون وأرصدة دائنة أخرى

94,033103,663ضرائب الدخل

422-ذوى عالقهمستحق ألطراف 

24,20911,597الجزء المتداول-التزامات ناتجة عن عقود تأجير 

282,996284,872الجزء المتداول–قروض طويلة األجل 

1,765,6391,511,865االلتزامات المتداولة

2,847,0032,590,487إجمالي االلتزامات

5,553,5485,317,526إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 



قائمة التدفقات النقدية-جـ  
2019النصف االول2020النصف االول(جنيه مرصيألف )

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ي 

ر
ي رب  حصاف

ر
يبة عىل الدخل وحصة حقوق األقلية ف ة قبل الرصر 333,272252,313األرباحالفتر

تسويات

144,139133,816إهالك األصول الثابتة
16,6412,450خسائر رأسمالية

ي 
44استهالك حق انتفاع أراض 
وة الحيوانية 12,7028,712استهالك التر

وة النباتية المنتجة 219200استهالك التر
ي قيمة األصول الثابتةاألنخفاضرد 

-(12،497)ف 
ي قيمة األصول الحيوية

-(1,476)رد االضمحالل ف 
ي استثمارات محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية

(2,965)(819)التغتر ف 
ي قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى

6,6722,304االنخفاض ف 
-7,452استهالك أصل حق االنتفاع

-2,733فوائد حق االنتفاع
1,266361تدعيم مخصص مطالبات

(7،289)(6,068)والدات القطيع
(44,350)(38,971)رسملة تكاليف تربية القطيع

10,8254,582خسائر بيع ابقار
3354,076خسائر نفوق عجول

-9,041خسائر بيع أصول حيوية قطاع التسمير  

6,998(93)فروق تقييم عملة
(6,217)(9,356)فوائد دائنة

97,656183,648فوائد ومرصوفات تمويلية

573,676538,642
9,3566,217فوائد ودائع محصلة

(183,648)(97,656)فوائد ومرصوفات تمويلية مدفوعة
(397,283)(89,489)المخزون

9,7964,294أصول حيوية زراعات قائمة
(52,999)(2,491)العمالء واألرصدة المدينة األخرى
11,696(4,895)المستحق ألطراف ذوي عالقة

21,625143,296الدائنير  واألرصدة الدائنة األخرى
-(422)المستحق من أطراف ذوي عالقة
(50,928)(63,921)توزيعات أرباح مدفوعة للعاملير  

يبه دخل مسدده (58,049)(109,062)ض 
يبة المبيعات عىل السلع الرأسمالية (4,263)(3,763)المسدد من ض 

(3,868)(7,056)المستخدم من مخصص المطالبات
-(7,032)المستخدم من مخصص األرصدة المدينة األخرى

-(8,697)المستخدم من مخصص المخزون
ي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

ر
(46,893)219,970صاف

وعات تحت التنفيذ (115,652)(154,907)اقتناء أصول ثابتة ومشر

48,38921,139متحصالت من بيع اصول ثابته

-437أرباح تعويض نفوق عجول

(21,059)(18,594)ثروة نباتية وحيوانيةإلقتناءمدفوعات 

1,704متحصالت تعويض نفوق عجول
23,80021,899متحصالت وتعويضات من بيع ثروة نباتية وحيوانية

 )التدفقات النقدية 
ر

(93,673)(99,607)األنشطة االستثمارية( المستخدمة ف
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

229,951549,874المحصل من تسهيالت ائتمانية
(9,295)(16,299)من أقساط التأجتر التمويىلي ( المسدد)
(115,630)(23,260)من قروض بنكية( المسدد)

(188,281)(188,281)للمساهمير  مدفوعهتوزيعات أرباح 
ي حقوق األقلية

(89)-النقص ف 
 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 

ر
2,110236,579صاف

ة ي حكمها خالل الفتر
ي النقدية وما ف 

122,47396,014التغتر ف 
ي فروق العملة

(6,998)93أثر التغتر ف 
ي 
ي حكمها ف 

96,71814,832يناير1النقدية وما ف 
ي 

ر
ي حكمها ف

ر
219,283103,848يونيو30النقدية وما ف



كةعنعامةنبذة الغذائيةللصناعاتجهينهشر

كةتعد  كةالغذائيةللصناعاتجهينهشر ي الرائدةالشر
 
ي نشأتها منذ باديوالز والعصائر األلبانمنتجاتوتوزي    عتصنيعف

 
عامف

.جممليون1.3يبلغمدفوعبرأسمالالمساهمير  منوعدد ثابتصفوانالسيد يد عىل1983

ي اإلنتاجباكورةبدأت
 
بذلكلتصبحجم،مليون2.4بقيمةسنويةومبيعاتيومًيا طن35تبلغإنتاجيةبطاقة1987عامف

ي رواًجا األكتر العالمة
 
.المرصيةالبيوتجميعف

الذمةإبراءبيان

ي الواردةالبيانات
 
ي الوثيقة،هذهف

ومعتقداتوآراءقديراتوالتالحالية،التوقعاتعىلبنائها تمتاريخية،حقائقتعد ال والتر

كة أخرى،واملوعمؤكدةوغتر معروفة،وغتر معروفةمخاطر عىلالبيانهذا ينطويوقد .الغذائيةللصناعاتجهينهشر

ي وال 
ي الواردةالمعلوماتبعضأنإلاإلشارةويجب.مفرطبشكلعليهاالعتماد ينبغ 

 
أو"األهداف"كلتشالوثيقةهذهف

،"تمسيل"،"سوف"،"ربما"مثلتطلعيهمصطلحاتاستخدامخاللمنتحديدها ويمكن"المستقبليةالبيانات"

ي "
ع"،"يتوقع"،"ينبغ  ي هو ما أو "يعتقد"أو"يواصل"،"ينوي"،"يقدر"،"يشر

ها أو منها منف  لحاتالمصطمنغتر

كةالفعىلي األداءأو النتائجأو الفعليةاألحداثوكذلك.المشابهة ي تلكعنجوهريا تختلفقد للشر
هذهمثلعكسها تالتر

كةأداءويحتوي.المستقبليةالبياناتأو االهداف .كوكوالشالمخاطر بعضعىلالغذائيةللصناعاتجهينهشر
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