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تغيير%  ٢٠٢١الربع االول   ٢٠٢٢الربع االول   مليون جنيه

٣١% ٩٨٩ ١,٢٩٩ األلبان

٢٨% ٤٥٦ ٥٨٥ المبردات

٢٣% ٣١١ ٣٨٢ العصائر

٣٩% ٤٦ ٦٤ المركزات و الزراعة

٢٣% ٦٠ ٧٤ التوزيع للغير

٢٩% ١,٨٦٢ ٢,٤٠٣ اإلجمالي

(▼%-٢,٣) ،  ٪٧ YoY 

(٪١١,٦)مليون ٢٧٩
EBITDA      ،(هامش)

(٪٢٦,٧)مليون ٦٤٢
(هامش)مجمل الربح   ،   

(▼%-٢,٤) ،  ٪١٨ YoY 

مليون٢.٤٠٣
صافي االيرادات

 ٢٩٪ YoY

٢٠٢٢جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج االعمال عن الربع األول 
عن فترة المقارنه و ارتفعت صافى االيرادات خالل % ١٨مليون جنيه بنمو ١٤٤قدره ٢٠٢٢حققت جهينه صافي ربح خالل الربع االول 

.مليار جنيه٢.٤لتصل الي % ٢٩الربع األول بنسبة 

٢٠٢٢الربع األول 

صافي إيرادات القطاعات
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(٪١٨,٧)مليون ٤٥٠
(هامش)مصاريف بيعيه وإدارية وعمومية 

) ▼%-٠,٢)         ،  %٢٨ YoY 

مليون٣٢٦
٢٠٢٢/٣/٣١صافى الدين 

▼ ٥٨-٪ YoY 

(٪٦,٠)مليون ١٤٤
(هامش)صافى ربح    ،     

(▼ %-٠,٦)           %١٨ YoY 

-١٪

زبادي  اللبن المحليالعصيراللبن مشروب الزبادي

٢٠٢٢ربع األول للالسوقية صالحص



صافى الربح

(الهامش, مليون جم )

EBITDA
(الهامش, مليون جم )
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JUFO.CA)المصريةالبورصةكود)الغذائيةللصناعاتجهينهشركةأعلنت –
–صائروالعوالزبادياأللبانمنتجاتتصنيعفيالرائدةالمصريةالشركةوهي
جهينهسجلتحيث.٢٠٢٢لعاماالولللربعالمدققةالمجمعةالماليةنتائجهاعن

فىالنمو٪،٢٩قدرهبارتفاعاالولالربعفىجنيهمليار٢،٤بقيمةإيرادات

ممااألساسيةالقطاعاتفىالمبيعاتحجمفىالنمومنمعظمهجاءاإليرادات

.للمستهلكينالشرائيةالقوةتعافييوضح

ليصل٢٠٢٢لعاماألولالربعفي٪٢,٤بمقدارالربحمجملهامشإنخفضو

عالميةالاألسعارفيالمستمرةللزيادةنتيجةهوالهامشفىاالنكماش٪،٢٦,٧الى

.العالميةدالتوريسالسلحركةتباطؤووالتغليفالتعبئةومواداإلنتاجلمدخالت

طفيفةبةبنسالعامخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيةالمصاريفهامشانخفضكما

روحاتطبسببالتسويقيةالمصاريفخفضعدمبسبب٪١٨,٧اليلتصل٪٠,٢

كبيرةيةتسويقوحملةبالفواكهاليونانىالزبادىمشروبمثلالجديدةالمنتجات

ركزت.ينالمشهوروالرياضيينالممثلينمنعددفيهاشاركوالتيجهينه،لحليب

شبابًاكثرألتصبحالتجاريةالعالمةإلىالنظرةتغييرعلىأساسيبشكلالحملة

سوقيةحصةبنااكتسحيث،كبيًرانجاًحاالتسويقيةالحملةحققت.وابتكاًراوصحة

الفوائدقبلاألرباحهامشوانخفض.األولالربعفي٪٥بنسبةالحليبقطاعفي

.٪١١,٦اليليصل٪٢,٣بمقدارالعامفي(EBITDA)االهالكووالضرائب

٪١٨بنسبةزيادةمحققا٢٠٢٢األولالربعفىمليون١٤٤الربحصافيبلغ

للشركةالرأسيالتكاملكبيربشكلوساعد.الماضىالعامالفترةبنفسمقارنة

من)ديونيةالمتقليصوجهودالتكلفةلخفضالشركةاستراتيجيةالىباإلضافة

فيمصريجنيهمليون٣٢٦إلي٢٠٢١االولالربعفيمليون٧٨٢دينصافي

علىالسلبيالتأثيرامتصاصفيملحوظبشكل(٢٠٢٢االولالربعنهاية

السابقالعامالفترةبنفسمقارنة٪٠,٦الربحصافيهامشلينخفضالربحية،

.٪٦,٠اليليصل
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االيرادات

(مليون جم)

مجمل الربح

(الهامش, مليون جم )
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رئيس تنفيذي أعرب السيد أحمد الوكيل ، رئيس مجلس أدارة جهينه، عن سعادته البالغة بالتعيين الجديد لنيلس تومسن ك

، والي مؤهالته وخبراته المتميزة ٢٠١٣و٢٠٠٦الفتا االنتباه الي فترته الناجحة بجهينه كمدير مصانع المجموعة ما بين 

ها االستراتيجية في صناعة األغذية والمشروبات مما يؤهله لمواصلة إنجازات فريق العمل المتميز بالشركة في تحقيق أهداف

.وخططها التوسعية

رئيس مجلس اإلدارة

احمد الوكيل

جهينهتومسن الرئيس التنفيذي لشركة نيلس

نتدبمكعضوتومسننيلسبالسيدترحبأنالغذائيةللصناعاتجهينهشركةسرت
األدوارمنواسعةمجموعةعبرالمتراكمةالخبرةمنعاًما٣٠منبأكثر.للمجموعة

خاللمنبهااكتسدوليةخبرةتومسننيلسيقدم،والتموينواإلمدادالتصنيعفياإلدارية
فيوالمشروباتاألغذيةقطاعفيعملهبدأحيث.متنوعةأسواقفيالمتعددةمناصبه

السعوديةبيةالعرالمملكةفيالعلياواإلداريةالتصنيعيةالمناصبإلىانتقلثمالدنمارك،
الخاصةشركتهوقادأسسبعدها.(٢٠١٣عامحتى)ومصروالمجروالدنمارك
Danishبشركةوالتموينواإلمدادالتصنيعقطاعرئيسمنصبتولىمثبالدنمارك،
Crownطيطالتخفيمهاراتهأدتحيث–بالعالماألغذيةشركاتأكبرأحد–بالصين

.قويةونتائجكبيرنموتحقيقإلىاالستراتيجي



54%

24%

16%

3% 3%

53%

24%

17%

2% 3%

نسب مبيعات القطاعات
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األلبان

المبردات

العصائر

المركزات والزراعة

التوزيع للغير

الربع االول 
٢٠٢٢

الربع األول  
٢٠٢١
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كلمة الرئيس التنفيذي

واستمرت في تحقيق ٢٠٢١نجحت الشركة في مواصلة األداء الجيد الذي حققته خالل عام 

تعافي القوى الشرائية مما يرجع الى % ٢٩نتائج قوية على صعيد نمو المبيعات، لتنمو بنسبة 

.لجمهور المستهلكين؛ حيث استعاد الناس قدرا كبيرا من عاداتهم اليومية في اإلنفاق

وريد التي أثر االرتفاع الكبير الذي شهدته تكاليف المواد الخام واضطرابات سلسلة اإلمداد الت

ساعد بشكل . كةدفعت أسعار السلع العالمية إلى مستويات قياسية بشكل سلبي على ربحية الشر

تعادة الربحية كبير التكامل الرأسي للشركة في امتصاص التأثير السلبي على الربحية، والس

يادة أسعار تعمل الشركة على خفض التكلفة وتمريرها تدريجيا لجمهور المستهلكين من خالل ز

. المنتجات

من خالل ف. ويجب ارجاع الفضل في النمو المحقق الي الجهود االستراتجية والمكثفة لإلدارة

غيرات السوق ،فقد تحقيق التوازن الفعال لالبتكار في محفظة منتجاتنا والمرونة في االستجابة لت

اعدة نجحنا في إطالق منتجات جديدة وتدعيم مكانة العالمة التجارية لجهينه في السوق مع ق

د تعزز وق. عمالء جديدة ، مما ساعد جهينه علي ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق التنافسي

ه حضور جهينه في السوق من خالل انشار العالمات التجارية الجديدة ، وهو ما تم ترسيخ

. بواسطة الحمالت التسويقية وابتكار منتجات جديدة وتجديد شكل العبوات

٪؛ حيث نجحنا في اجتياز ١٨وقد نما صافي ربح الشركة في العام بنسبة ملحوظة بلغت 

حالية لخفض واستمرارا الستراتيجيتنا ال. التحديات الرئيسية التي وجهناها خالل تلك الفترة

مليون ، ٣٢٦مليون إلى ٧٨٢التكاليف، فقد نجحنا في تقليص صافي مديونية الشركة من 

ومع . مويلاألمر الذى كان له تأثير إيجابي على انخفاض تكلفة الت( سنويا% ٥٨انخفض بنسبة )

امش مضينا قدما إلى األمام، فإننا نواصل التركيز على إطالق منتجات عالية الجودة ذات هو

.ربحية عالية، مع التزامنا بسياسة اإلنفاق الرأسمالي المحكوم

وعلى الرغم من مواجهتنا للعقبات الخارجة عن إرادتنا طوال المرحلة الحرجة التي أعادت

ة وخبرة وعزم تشكيل العالم من نواح كثيرة، فقد أظهرنا نتائج ايجابية تستحق اإلشادة بمثابر

لتام لجهود كافة فريقنا والذي يستند اليه النجاح المستمر لجهينه، لذلك فإننا نعرب عن تقديرنا ا

.  العاملين لدينا

نيلس تومسن

الرئيس التنفيذى
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لالدخقائمة

٢٠٢٢الربع األول ٢٠٢٢الربع األول جنبه٠٠٠
٢صافي المبيعات  ٤٠٣ ٤٣٣١ ٨٦١ ٦٨٩

١ )تكلفة المبيعات ٧٦١ ١ )(٦١٦ ٣١٩ ٠٧٤)

٦٤١مجمل الربح  ٨١٨٥٤٢ ٦١٥

٣٠إيرادات تشغيليه أخرى  ٥٤٢١٠ ٨٢٦

٣٧٥  )مصروفات بيع وتوزيع ٢٨١  )(٦٦٢ ٢٤٧)

٧٤ )مصروفات إدارية وعمومية ٧٠ )(٤١٩ ٢٦٢)

٢١ )مصروفات أخرى  ٢٣ )(٨٩٣ ١٢٢)

٢٠٠نتائج أنشطة التشغيل ٣٨٤١٧٨ ٨٠٩

-٢٣٣خسائر شركة تحت سيطرة مشتركة/أرباح

١٣   )صافى المصروفات التمويلية  ٢٢   )(٠٠٩ ٢٢١)

١٨٧صافي االرباح قبل الضرائب ٦٠٩١٥٦ ٥٨٨

٤٣   )ضريبة الدخل ٣٦   )(٣٦٤ ٨٨٩)

١٧٦٣الضريبة المؤجلة ٤٤٦

١٤٤صافي ربح الفترة ٤٢٠١٢٣ ١٤٦

يتم توزيعه كما يلى
١٤٤نصيب مساهمى الشركة القابضة ٣٨١١٢٣ ١٠٦

٣٩٤٠نصيب األقلية  

١٤٤ ٤٢٠١٢٣ ١٤٦
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الميزانية
٢٠٢١/١٢/٣١ ٢٠٢٢/٣/٣١ جنيه٠٠٠

٣ ١٦٤ ٧٨٩ ٣ ١٠٤ ٨١٩ أصول ثابتة 
٧٣ ٩٦٤ ٨٩ ٦٣٧ مشروعات تحت التنفيذ 
٢٦ ٠٧٤ ٢٥ ٨٧٢ الثروة النباتية منتجة 
٢٣ ٦٧٩ ٢٥ ٨٥١ الثروة النباتية غير منتجة
١٩٦ ١٩٤ ١٩٧ ٧١٢ الثروة الحيوانية
١٥ ١١٧ ١٥ ٣٥٠ (حقوق ملكية)استثمارات في شركة تحت سيطرة مشتركة 
٦١ ٥٨٤ ٥٨ ٠٤٨ حق إنتفاع في أصول
٩٧ ٠٩٣ ٩٧ ٠٩٣ الشهرة

٧٢٤ ٧٢٢ أصول أخرى طويلة األجل
٣ ٦٥٩ ٢١٨ ٣ ٦١٥ ١٠٤ االصول غير المتداولة

١٠ ٥٧٢ ١٩ ٩٠٨ أصول حيوية زراعات قائمة
١ ٦٠٧ ١ ٥٠٢ أصول محتفظ بها لغرض البيع

٨٧٩ ٢٦٦ ١ ٠٢٨ ٨٩٦ مخزون 
٤٥٦ ٠٢١ ٦٠٧ ٢٣٤ عمالء وأرصدة مدينة أخرى 
٤٥٣ ٠١٥ ٣٥٨ ١٤٢ نقدية بالبنوك و الصندوق 

٣ ٢٠ مستحق من أطراف ذوي عالقة
٤٦ ٨ قطيع التسمين-أصول حيوية 

١ ٨٠٠ ٥٣١ ٢ ٠١٥ ٧١٠ األصول المتداولة
٥ ٤٥٩ ٧٤٩ ٥ ٦٣٠ ٨١٤ إجمالي األصول

٩٤١ ٤٠٥ ٩٤١ ٤٠٥ رأس المال المصدر والمدفوع
٦٨٨ ٨٧٩ ٧٠٩ ٦٠٨ إحتياطي قانوني
٣٣٠ ٩٢٠ ٣٣٠ ٩٢٠ عالوة إصدار األسهم-إحتياطي عام 

١ ٢٠٦ ٣٤٩ ١ ٣٣٠ ٠٠١ أرباح مرحلة
٣ ١٦٧ ٥٥٣ ٣ ٣١١ ٩٣٤ حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم

٧٦٣ ٨٠٢ حقوق غير مسيطرة
٣ ١٦٨ ٣١٦ ٣ ٣١٢ ٧٣٦ حقوق الملكية

٢٦٢ ٣٦٠ ٢٢١ ٨٧٩ قروض طويلة األجل
١٠٩ ٠٦٦ ١٠٣ ٠٢٦ غير متداول-التزامات ناتجة عن عقود تأجير 
٢٩٩ ٩٠٨ ٢٩٩ ٧٣٣ إلتزامات ضريبية مؤجلة

٤٨٣ ٦٤٥ إلتزامات أخرى غير متداولة
٦٧١ ٨١٧ ٦٢٥ ٢٨٢ االلتزامات غير المتداولة
٧٠ ٠٧٩ ٧٣ ١٦٤ مخصصات
٢٧٣ ٢٣١ ٢٥٧ ٦٩٢ تسهيالت ائتمانية 
٩٢٨ ٢١٢ ٩٧٦ ٣٣٦ دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
١٨٠ ٢٥٠ ٢١٨ ٦١٤ ضرائب الدخل
٢٨ ٣٢٤ ٢٧ ٤٧٦ الجزء المتداول-إلتزامات ناتجة عن عقود تأجير 
١٣٩ ٥٢٠ ١٣٩ ٥١٥ الجزء المتداول-قروض طويلة األجل 

١ ٦١٩ ٦١٦ ١ ٦٩٢ ٧٩٧ االلتزامات المتداولة
٢ ٢٩١ ٤٣٣ ٢ ٣١٨ ٠٧٨ إجمالي االلتزامات
٥ ٤٥٩ ٧٤٩ ٥ ٦٣٠ ٨١٤ إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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التدفقات النقدية
٢٠٢٢/٣/٣١٢٠٢١/٣/٣١جنيه٠٠٠

١٨٧صافى ربح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية في األرباح ٦٠٩١٥٦ ٥٨٨ ٤٤٨
تسويات      

٧٧إهالك األصول الثابتة  ٩٢٥٧١ ٣٤٧ ٤٩٢
١٣ )خسائر رأسمالية ١٠٥ )(٠٢٤ ٦٩٣)

٢٢إستهالك حق انتفاع أراضى ٠٦٧
٤   )زيادة قيمة الثروة الحيوانية نتيجة الولدات  ٣  )(٢١٩ ٤٥٦ ١٠٠)

٧استهالك الثروة الحيوانية ٦٧٤٧ ٥٨٨ ٩٥٥
٢٠٢١٢٨استهالك الثروة النباتية المنتجة ٧٩٦

(٢٣٣  )التغير في استثمار محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية 
٢  )٣٤٢اإلنخفاض في قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى  ٩٠٠ ٣٩٠)

٣استهالك أصل حق االنتفاع ٥٣٥٣ ٧٣٠ ٤٢٤
١فوائد حق االنتفاع ٥٦٢١ ٢٧٦ ٧٨٠

(٧١  )رد االنخفاض فى المخزون 
٥تدعيم مخصص مطالبات ٠٠٤٣ ٥٨٠ ٢٩٧
١٥   )رسملة تكاليف تربية القطيع ١٣  )(٩٥١ ٥٥٩ ٦٤٣)

٣٩٢٤خسائر بيع ابقار ٣٦٨ ١٥٦
٣فروق تقييم عمله ٦٠٥ )٤٢٥ ٠٤٠)

٣ )فوائد دائنة ٢)(٧٧٦ ٦٠٥ ٥٢٦)
١٨فوائد ومصروفات تمويلية ٦٤٩٢٥ ٤٣١ ٤٠٩

٢٦٩ ٠٤٥٢٥٠ ٨١٠ ٤٣٢
١٤٩ )المخزون  ٤٠)(٥٥٩ ٢١٤ ٨٨٧)

٩ )أصول حيوية زراعات قائمة ٤)(٣٣٦ ٢٠٨ ٤١٣)
١٠٥التغير في  أصول محتفظ بها لغرض البيع

١٥١ )العمالء واألرصدة المدينة األخرى  ١١٧)(٥٥٥ ٢٥٢ ٩٥٣)
٢ )(١٧  )المستحق ألطراف ذوي عالقة ٥٠٦)

٢٣٦الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى  ٤٠٥١٣ ٥٧٢ ٣٥٤
٥ )ضريبه دخل مسدده ٠٠٠)

٧)١٦٢المسدد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ٩٠٦ ٥٠٨)
١ )المستخدم من مخصص المطالبات  ٢)(٩١٩ ١٩٢ ٧٩٣)

١٨٨صافى التدفقات النقدية الناتجة من  األنشطة التشغيلية ٣٣١٩٢ ٦٠٤ ٧٢٦
٣٥ )أقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ ٨٠  )(٧٦٥ ٦٥٤ ٥٢٣)

١٥متحصالت من بيع أصول ثابتة ١٦٣٦٤٥ ٥٥٨
٢ )مدفوعات إلقتناء ثروة نباتية ٢  )(١٧٢ ٨٣٩ ٤١٥)

٩متحصالت من بيع ثروة حيوانية  ٩٨٧١٣ ٩٧٦ ١٨٢
٦٣٧١متحصالت تعويض نفوق عجول ٢٢٣ ٦٠١

١٢   )األنشطة االستثمارية ( المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية  ٦٧  )(١٥١ ٦٤٨ ٥٩٧)
١٥ )المحصل من قروض بنكية وبنوك تسهيالت إئتمانية( المسدد) ٧٦(٥٣٩ ٤١٧ ٩١٠

٨ )من أقساط التأجير( المسدد) ٧  )(٤٥٠ ٤٠٠ ٣٣٥)
٤٠ )من قروض بنكية( المسدد)المحصل  ٦٠  )(٤٨٦ ٢١٢ ٦٥٣)

٣فوائد ودائع محصلة ٧٧٦٢ ٦٠٥ ٥٢٦
١٨ )فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة ٢٥)(٦٤٩ ٤٣١ ٤٠٩)
١٨٨ )توزيعات أرباح مدفوعه للمساهمين ٢٨١)

٢٦٧   )صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة التمويلية  ١٤  )(٦٢٩ ٠٢٠ ٩٦١)
٩١   )التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة ١٠(٤٤٨ ٩٣٥ ١٦٨

٣ )أثر التغير في فروق العملة ٦٠٥(٤٢٥ ٠٤٠
٤٥٣يناير ١النقدية وما فى حكمها فى  ٠١٥١٨٢ ٥٤٢ ٥٣٨
٣٥٨مارس٣١النقدية وما فى حكمها فى  ١٤٢١٩٤ ٠٨٢ ٧٤٦



كةعنأولةنصفنبذة الغذائيةللصناعاتجهينهشر

ي،١٩٨٣أولنصفالغذائيةللصناعاتجهينهتأسست كةوه  يتتخصصمرصيةشر  
 
ومعالجةإنتاجف

يمنتجاتوكذلكالزبادىويوالعصائرياأللبانمنتجاتمنمتنوعةمجموعةوتعبئة .الطه 

كةنجحتوقدي يالشر  
 
يالصدارةمرتبةاحتاللف  

 
عالمية،ألسواقالتصديريخاللمنوالتوسعمرصيف

امهايبفضل يالواآلمنةالصحيةالغذائيةالمنتجاتمنواسعةباقةبتقديمالمتواصلالت    
تتمت  يت 

يالمفضلةالتجاريةالعالمةجعلهايممايالفائقة،بجودتهاي  
 
.المرصيةالبيوتكلف

كةوتقوم يضخمةتوزي    عوشبكةتابعةمصانع٤بتشغيلحالًيايالشر يتغط  منفذيألف١٣٦,٠٠٠منأكت 

يتجزئة  
 
يالجمهورية،وربوعأنحاءجميعف

ا
ياأللبانمزرعةعنفضل  

سعًيايفدان،٥٥٠مساحتهاتبلغالت 

يلالرتقاء يالجودةعاليةالغذائيةالمنتجاتتصنيعبمعايت   
 
.المرصيالسوقف

الذمةإبراءبيان

يالواردةالبيانات  
 
يالوثيقة،هذهف  

الحالية،اتالتوقععىلبنائهايتمتاريخية،حقائقتعديليوالت 

كةومعتقداتوآراءوالتقديرات مخاطريىلعالبيانهذايينطويوقدي.الغذائيةللصناعاتجهينهشر

يمعروفة يمعروفة،وغت  يوليأخرى،وعواملمؤكدةوغت   
يجبوي.مفرطبشكلعليهالعتماديينبغ 

يالواردةالمعلوماتبعضأنإىلاإلشارة  
 
"ستقبليةالمالبيانات"أو"األهداف"تشكلالوثيقةهذهف

يي"،"يلتمس"،"سوف"،"ربما"مثلتطلعيهمصطلحاتاستخدامخاللمنتحديدهايويمكن  
،"نبغ 

ع"،"يتوقع" يهويمايأوي"يعتقد"أو"يواصل"،"ينوي"،"يقدر"،"يشر  
هايأويمنهايمنف  منغت 

ياألداءأويالنتائجأويالفعليةاألحداثوكذلك.المشابهةالمصطلحات كةالفعىل  جوهريايختلفتقديللشر

يتلكعن  
كةأداءويحتوي.المستقبليةالبياناتأويالهدافهذهمثلتعكسهايالت  للصناعاتهينهجشر

.والشكوكالمخاطريبعضعىلالغذائية

ادارة عالقات المستثمرين

خالد دعادر

مدير عالقات المستثمرين

Khaled.daader@juhayna.com

+٣٨٢٧١٨٣٣-٢٠٢

عبد الرحيم زيان

Abdelrehim.zian@juhayna.com
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