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الربع الثالث  

2019

الربع الثالث 

2020
مليون جنيه

4٪ 2,769 2,881 2٪ 997 1,020 األلبان

5٪ 1,410 1,476 12٪ 448 502 المبردات

-10٪ 1,171 1,049 -6٪ 464 435 العصائر

-31٪ 258 177 -46٪ 69 38 مركزات و الزراعة

-26٪ 184 136 -29 ٪ 63 45 التوزيع للغير

-1٪ 5,792 5,719 -0,1٪ 2,041 2.039 اإلجمالي

) (1.4٪ ، 8٪ YoY 

(٪19.2)مليون 1,100
(هامش)مصاريف بيعيه وإدارية وعموميه 

) (0.6٪ ، 2% YoY 

مليون1,022
صافى الدين

▼ 42-٪ YoY 

(٪6.7)مليون 384
(هامش)صافى ربح    ،     

)    ، (1.7٪  32٪ YoY 

(٪19,4)مليون 396
(هامش)مصاريف بيعية و إدارية وعموميه 

)    ،(0.8٪  4٪ YoY 

مليون1,022
صافى الدين

▼ 42-٪ YoY 

(  ٪7,5)مليون152
(هامش)صافى ربح  ،    

) 2,0٪ )  ،  37٪ YoY 

(٪16,4)مليون 335
EBITDA    ،(هامش)

)     ،(2٪  14٪ YoY 

(٪34.2)مليون 697
(هامش)مجمل الربح   ،    

)٪     ،(4.0  13٪ YoY 

مليون2,039
صافي االيرادات

(٪16.4)مليون 940
EBITDA      ،(هامش)

▼ 0,1-٪ YoY 

(٪33.1)مليون 1,894
(هامش)مجمل الربح   ،   

(٪ 2.6) ،  7٪ YoY 

مليون5,719
صافي االيرادات

▼ ٪ -1 YoY

2020جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع الثالث 
مليون جنيه خالل التسعة أشهرمن عام 384٪ ليصبح صافي الربح 32سجلت جهينه ارتفاع سنوي في صافي الربح بمعدل 

.2020مليون خالل الربع الثالث من عام 152٪ ليصبح صافي الربح 37، وبمعدل ارتفاع سنوي 2020

2020أشهر9

2020الربع الثالث 

صافي ايرادات القطاعات



االيرادات

(مليون جم)
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مجمل الربح

(الهامش، مليون جم )

EBITDA
(الهامش، مليون جم )

صافى الربح

(الهامش، مليون جم )

JUFO.CA)المصريةالبورصةكود)الغذائيةللصناعاتجهينهشركةأعلنت وهي–

نتائجهانع–والعصائروالزبادياأللبانمنتجاتتصنيعفيالرائدةالمصريةالشركة

.2020سبتمبر30فيالمنتهيةالماليةللفترةالمجمعةالمالية

األلبانقطاعسجلوقدالثالث،الربعخاللجنيهمليار2بقيمهإيراداتجهينهسجلت

علىأثرمماوالمركزاتوالزراعةالعصيرقطاعفيانخفاضقابلهارتفاعاوالزبادي

جنيهمليار5,7اإليراداتبلغتأشهرالتسعةوخاللالثالثالربعفيالمبيعاتنمو

.٪1,3بانخفاض

الربعوخالل٪،33,1الىليصلأشهرالتسعةفي٪2,6الربحمجملهامشوارتفع

نتيجةوذلك٪،34,2الىليصلالفترةبنفسمقارنه٪4الربحمجملهامشارتفعالثالث

الهادفةهااستراتيجيتالشركةومواصلةالصرفسعروتحسنالموردينأسعارتخفيض

.المصاريفوتخفيضالتشغيلكفاءةرفعإلى

لتصل٪0,6أشهرالتسعةخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيةالمصاريفهامشارتفعكما

ثالثالالربعخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيةالمصاريفهامشوبلغ.٪19,2الي

.وقالسلتنشيطللمستهلكالمباشرةالعروضزيادةنتيجة٪0,8ارتفاعوهو٪،19,4

مليون335واإلستهالكواإلهالكوالفوائدالضرائبخصمقبلالتشغيليةاألرباحبلغت
وخالل.٪16,4الى(EBITDA)هامشليصل٪،14بارتفاعالثالثالربعخاللجنيه

(EBITDA)هامشليصل٪8بإرتفاعجنيهمليون940(EBITDA)بلغأشهرالتسعة

.٪16,4الي

وارتفع٪37بنسبهارتفاعوهوجنيهمليون152الثالثالربعفيالربحصافيبلغ

الثانيالربعمنذمحققهنسبهاعلىوهي٪،7,5اليليصل٪2,0الربحصافيهامش

صافيوسجل.الخدمةنهايةمكافاةجنيهمليون28مبلغسدادمنبالرغموذلك2018

هامشإرتفاعوصاحبه٪32,0سنويبإرتفاعأشهرالتسعةفيمليون384الربح

الربـحيةصافيهـوامـشفيالزيادةوسبب.٪6,7اليليصل٪1,7بنسبهالربحصافي

مليار1,0الىمليار1,8من)الـدينصافيتخفيضخـاللمنالتـمويلتكـلفةتخفيضهو

.٪3,5بنسبهمؤخرا  الفائدةأسعارخفضمنومستفيدا  (جنيه

المنتهيةةالماليالفترةخاللالغذائيةللصناعاتجهينهشركةأداءاستعراضيليوفيما
التحليالتاستعراضعدمتفضلالشركةإدارةبأنعلم ا،2020سبتمبر30في

السوقبهيتسمالذيالتنافسيةشديدالمناخظلفيالتشغيليةالقطاعاتألداءالتفصيلية
لحمصاعلىبالحفاظاإلدارةالتزاممنانطالقاوذلكالراهنة،المرحلةخاللالمصري
ارةزيعبرللشركةالماليةالقوائممنكاملةنسخةعلىالحصولويمكن.المساهمين

www.juhayna.com:اإللكترونيالموقع
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السادة المساهموناتنسب مبيعات القطاع

مليار خالل التسعة 5.7مليار جنيه في الربع الثالث و 2بلغت مبيعات الشركة 

. نا٪ عن العام الماضي متأثرا  بتداعيات انتشار فيروس كورو1أشهر بانخفاض 

152٪ و 32مليون خالل التسعة أشهر بنمو 384وحققت الشركة صافي الربح 

.٪37مليون خالل الربع الثالث بنمو 

ة، كما استطاعت الشركة المحافظة على حصصها السوقية بالقطاعات المختلف

لة ونترقب ما يحدث من تغيرات في نمط القوى الشرائية باإلضافة الى مواص

.اإلهتمام باإلبتكارات والتجديد

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

صفوان ثابت

األلبان

المبردات

العصائر

المركزات والزراعة

التوزيع للغير
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2019الرب  ع الثالث2020الرب  ع الثالث2019أشهر20209أشهر9(جنيه مرصيألف )

ي المبيعات
 
5,719,4705,791,9052,039,3792,041,095صاف

(1,425,555)(1,342,720)(4,023,524)(3,825,821)تكلفة المبيعات

1,893,6491,768,381696,659615,540مجمل الرب  ح

%30,1%34.2%30,5%33,1هامش الرب  ح اإلجمالي 

--17,99557,859ايرادات تشغيليه أخرى

3,39224,514(868,685)(895,303)مرصوفات بيع وتوزي    ع

(295,695)(327,106)(198,810)(189,961)مرصوفات إدارية وعمومية

(81,479)(63,751)(67,155)(102,746)مرصوفات أخرى

(25,054)(34,593)(14,875)(15,105)حضور أعضاء مجلس اإلدارةومكافأتبدالت 

(5,215)(4,860)708,529676,715نتائج أنشطة التشغيل

ائب والفوائد و  اإلهالك األرباح التشغيلية قبل خصم الرصر

واالستهالك
939,646871,190335,015294,302

ائب والفو  ائد هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

واإلهالك واالستهالك
16,4%15.1%16.4%14.5%

كة كة تحت سيطرة مشتر 714(979)3,679(160)أرباح شر

(28,132)(10,712)(43,526)تكاليف إنهاء الخدمة
(386)

 المرصوفات التمويلية 
 
(79,421)(33,335)(263,850)(124,274)صاف

ائب ي األرباح قبل الرصر
ر
540,568405,832207,296153,518صاف

ائب الدخل (31,514)(55,692)(96,891)(155,124)ض 

ائب المؤجلة (10,645)436(17,941)(1,698)الرص 

ة ي رب  ح الفتر
ر
383,746291,000152,039111,360صاف

قائمه الدخل المجمعة-أ



المركز المالي الدوري المجمع-ب 

202031/12/2019أشهر9(جنيه مرصيألف )

3,138,2413,292,284أصول ثابتة 

164,86797,358مشروعات تحت التنفيذ 

16,12612,516الثروة النباتية منتجة 

20,78515,865الثروة النباتية غير منتجة

203,643195,122ة الحيوانيةروالث

14,70414,864(حقوق ملكيه)استثمارات في شركة تحت سيطرة مشتركة 

97,09397,093الشهرة

-48,056حق انتفاع في أصول

734740اصول اخري طويله االجل

3,704,2513,725,842األصول غير المتداولة

3,11713,948قطيع التسمين-أصول حيوية

9,80117,214أصول حيوية زراعات قائمة

4,4846,243أصول محتفظ بها لغرض البيع

919,9451,043,418مخزون

493,219414,144عمالء وأرصدة مدينة  اخري 

-4مستحق من أطراف ذوي عالقة

101,70996,718نقدية بالبنوك و الصندوق

1,532,2781,591,684األصول المتداولة

5,236,5295,317,526إجمالي األصول

941,405941,405رأس المال المصدر والمدفوع

616,672594,086احتياطي قانوني

330,920330,920عالوة إصدار اسهم–احتياطي عام 

968,902859,988أرباح مرحلة

2,857,8992,726,399حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم

685640حقوق غير مسيطرة

2,858,5842,727,039حقوق الملكية

494,593692,547قروض طويلة األجل

6,99722,964إلتزامات أخرى غير متداولة

114,66787,202غير متداول-التزامات ناتجة عن عقود تأجير 

277,607275,909التزامات ضريبية مؤجلة

893,8651,078,622االلتزامات غير المتداولة

3,95216,474مخصصات

283,756398,940تسهيالت ائتمانية

765,617695,896دائنون وأرصدة دائنة أخرى

149,725103,663ضرائب الدخل

422-ذوى عالقهمستحق ألطراف 

24,97011,597الجزء المتداول-التزامات ناتجة عن عقود تأجير 

256,060284,872الجزء المتداول–قروض طويلة األجل 

1,484,0801,511,865االلتزامات المتداولة

2,377,9452,590,487إجمالي االلتزامات

5,236,5295,317,526إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 



قائمة التدفقات النقدية-جـ  
2020اشهر20199أشهر9(جنيه مرصيألف )

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ي 
ر
ي األرب  حصاف

ر
يبة عىل الدخل وحصة حقوق األقلية ف ة قبل الرصر 540,568405,832رباحالفتر

215,486201,638إهالك األصول الثابتة
(8,922)22,819خسائر رأسمالية

ي 
66استهالك حق انتفاع أراض 
وة الحيوانية 19,28014,081استهالك التر

وة النباتية المنتجة 709301استهالك التر
ي قيمة األصول الحيوية

-(2,890)رد االضمحالل ف 
ي استثمارات محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية

(3,679)160التغتر ف 
(1,380)-رد االنخفاض في قيمة العمالء

ي قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى
5,1773,684االنخفاض ف 

-11,191استهالك أصل حق االنتفاع
-4,063فوائد حق االنتفاع

ي قيمة المخزون
1,832-االنخفاض ف 

-(2,070)المخزونف  رد االنخفاض 
10,8004,376تدعيم مخصص مطالبات

(11,342)(10,510)والدات القطيع
-(53,781)رسملة تكاليف تربية القطيع

16,3196,996خسائر بيع ابقار
7153,196خسائر نفوق عجول
5,666(372)فروق تقييم عملة

(10,997)(14,398)فوائد دائنة
134,982269,181فوائد ومرصوفات تمويلية

898,254880,468
14,39810,997فوائد ودائع محصلة

(269,181)(134,982)فوائد ومرصوفات تمويلية مدفوعة
(158,728)128,280المخزون

(68,659)-رسملة تكاليف تربية القطيع
(9,892)7,412أصول حيوية زراعات قائمة

(59,376)(77,221)العمالء واألرصدة المدينة األخرى
3,174(4)المستحق ألطراف ذوي عالقة

58,861139,480الدائنير  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 1,446(5,107)المسدد من ض 
(1,188)(7,032)المستخدم من مخصص األرصدة المدينة األخرى

(8,697)(2,737)المستخدم من مخصص المخزون
(7,585)(23,323)المستخدم من مخصص المطالبات 

ي قيمة األصول الثابتةالمستخدم من اإل 
-(12,393)نخفاض ف 

ي التدفقات النقدية الناتجة 
ر
ي )من صاف

ر
671,003343,283ليةاألنشطة التشغي(المستخدم ف

وعات تحت التنفيذ (213,718)(206,398)اقتناء أصول ثابتة ومشر
68,77938,803متحصالت من بيع اصول ثابته

(27,760)(24,331)ثروة نباتية وحيوانيةإلقتناءمدفوعات 
3,8783,176متحصالت تعويض نفوق عجول

44,38926,395متحصالت وتعويضات من بيع ثروة نباتية وحيوانية
 )التدفقات النقدية 

ر
(173,104)(113,682)األنشطة االستثمارية( المستخدمة ف

(195,935)(115,184)إئتمانيةالمحصل من قروض بنكية وبنوك تسهيالت ( المسدد)
(16,089)(22,472)من أقساط التأجتر ( المسدد)

271,515(226,765)من قروض بنكية( المسدد)المحصل 
(188,281)(188,281)توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمير  

ي حقوق األقلية
(115)-النقص ف 

 التدفقات النقدية الناتجة 
ر
(128,905)(552,702)األنشطة التمويلية من صاف

ة ي حكمها خالل الفتر
ي النقدية وما ف 

4,61941,274التغتر ف 
ي فروق العملة

(5,666)372أثر التغتر ف 
ي 
ي حكمها ف 

96,71830,404يناير1النقدية وما ف 
ي 
ر
ي حكمها ف

ر
101,70966,011سبتمت  30النقدية وما ف



كةعنعامةنبذة الغذائيةللصناعاتجهينهشر

كةوهي ،1983عامالغذائيةللصناعاتجهينهتأسست ي تتخصصمرصيةشر
 
ئةوتعبومعالجةإنتاجف

.الطهي منتجاتوكذلكالزبادىو والعصائر األلبانمنتجاتمنمتنوعةمجموعة

كةنجحتوقد  ي الشر
 
ي الصدارةمرتبةاحتاللف

 
عالمية،ألسواقالتصدير خاللمنوالتوسعمرص ف

امها بفضل ي الواآلمنةالصحيةالغذائيةالمنتجاتمنواسعةباقةبتقديمالمتواصلالتر 
تتمتر  تر

ي المفضلةالتجاريةالعالمةجعلها مما الفائقة،بجودتها 
 
.المرصيةالبيوتكلف

كةوتقوم منفذ ألف136,000منأكتر تغطي ضخمةتوزي    عوشبكةتابعةمصانع4بتشغيلحالًيا الشر

ي تجزئة
 
 الجمهورية،وربوعأنحاءجميعف

ا
ي األلبانمزرعةعنفضل

سعًيا فدان،550مساحتهاتبلغالتر

ي الجودةعاليةالغذائيةالمنتجاتتصنيعبمعايتر لالرتقاء
 
.المرصيالسوقف

الذمةإبراءبيان

ي الواردةالبيانات
 
ي الوثيقة،هذهف

الحالية،اتالتوقععىلبنائها تمتاريخية،حقائقتعد ال والتر

كةومعتقداتوآراءوالتقديرات مخاطر ىلعالبيانهذا ينطويوقد .الغذائيةللصناعاتجهينهشر

ي وال أخرى،وعواملمؤكدةوغتر معروفة،وغتر معروفة
يجبو .مفرطبشكلعليهاالعتماد ينبغ 

ي الواردةالمعلوماتبعضأنإلاإلشارة
 
"ستقبليةالمالبيانات"أو"األهداف"تشكلالوثيقةهذهف

ي ي"،"يلتمس"،"سوف"،"ربما"مثلتطلعيهمصطلحاتاستخدامخاللمنتحديدها ويمكن
،"نبغ 

ع"،"يتوقع" ي هو ما أو "يعتقد"أو"يواصل"،"ينوي"،"يقدر"،"يشر
ها أو منها منف  منغتر

كةالفعىلي األداءأو النتائجأو الفعليةاألحداثوكذلك.المشابهةالمصطلحات جوهريا ختلفتقد للشر

ي تلكعن
كةأداءويحتوي.المستقبليةالبياناتأو االهدافهذهمثلتعكسها التر للصناعاتهينهجشر

.والشكوكالمخاطر بعضعىلالغذائية

ادارة عالقات المستثمرين
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