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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

(▼%-٥ ,٢) ،  ٪٦ YoY 

(٪١١,٤)مليون ٢٧٥
EBITDA      ،(هامش)

(٪٢٦.٤)مليون ٦٣٥
(هامش)مجمل الربح   ،   

(▼%-٢,٧) ،  ٪١٧ YoY 

مليون٢.٤٠٣
صافي االيرادات

 ٢٩٪ YoY

٢٠٢٢جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج االعمال عن الربع األول 
عن فترة المقارنه و ارتفعت صافى االيرادات خالل % ١٦مليون جنيه بنمو ١٤٢قدره 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 

(٪٥.٩)مليون ١٤٢
(هامش)صافى ربح    ،     

(▼ %-٠,٧)           %١٦ YoY 

-١٪

زبادي  اللبن المحليالعصيراللبن مشروب الزبادي

٢٠٢٢األول ربع للالسوقية صالحص

٤٨٪

-٤٪



صافى الربح

(الهامش, مليون جم )

EBITDA
(الهامش, مليون جم )

٢٧٥ ٢٦٠

١٤.٠٪

١١.٤٪

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10. 0%

12. 0%

14. 0%

16. 0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

22الربع األول 21الربع األول 

١٤٢
١٢٣

٥.٩٪
٦.٦٪

0.0 %

1.0 %

2.0 %

3.0 %

4.0 %

5.0 %

6.0 %

7.0 %

8.0 %

0

50

100

150

200

250

300

٢٢الربع األول  ٢١الربع األول

JUFO.CA)المصريةالبورصةكود)الغذائيةللصناعاتجهينهشركةأعلنت –
–صائروالعوالزبادياأللبانمنتجاتتصنيعفيالرائدةالمصريةالشركةوهي
سجلتحيث.٢٠٢٢لعاماالولللربعمدققةالغيرالمجمعةالماليةنتائجهاعن

النمو٪،٢٩قدرهبارتفاعاالولالربعفىجنيهمليار٢،٤بقيمةإيراداتجهينه

ماماألساسيةالقطاعاتفىالمبيعاتحجمفىالنمومنمعظمهجاءاإليراداتفى

.للمستهلكينالشرائيةالقوةتعافييوضح

ليصل٢٠٢٢لعاماألولالربعفي٪٢,٧بمقدارالربحمجملهامشإنخفضو

عالميةالاألسعارفيالمستمرةللزيادةنتيجةهوالهامشفىاالنكماش٪،٢٦,٤الى

.العالميةدالتوريسالسلحركةتباطؤووالتغليفالتعبئةومواداإلنتاجلمدخالت

طفيفةبةبنسالعامخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيةالمصاريفهامشانخفضكما

روحاتطبسببالتسويقيةالمصاريفخفضعدمبسبب٪١٨,٧اليلتصل٪٠,٢

كبيرةيةتسويقوحملةبالفواكهاليونانىالزبادىمشروبمثلالجديدةالمنتجات

ركزت.ينالمشهوروالرياضيينالممثلينمنعددفيهاشاركوالتيجهينه،لحليب

شبابًاكثرألتصبحالتجاريةالعالمةإلىالنظرةتغييرعلىأساسيبشكلالحملة

سوقيةحصةبنااكتسحيث،كبيًرانجاًحاالتسويقيةالحملةحققت.وابتكاًراوصحة

الفوائدقبلاألرباحهامشوانخفض.األولالربعفي٪٥بنسبةالحليبقطاعفي

.٪١١,٤اليليصل٪٢,٥بمقدارالعامفي(EBITDA)االهالكووالضرائب

٪١٦بنسبةزيادةمحققا٢٠٢٢األولالربعفىمليون١٤٢الربحصافيبلغ

للشركةالرأسيالتكاملكبيربشكلوساعد.الماضىالعامالفترةبنفسمقارنة

من)ديونيةالمتقليصوجهودالتكلفةلخفضالشركةاستراتيجيةالىباإلضافة

فيمصريجنيهمليون٣٢٦إلي٢٠٢١االولالربعفيمليون٧٨٢دينصافي

علىالسلبيالتأثيرامتصاصفيملحوظبشكل(٢٠٢٢االولالربعنهاية

السابقالعامالفترةبنفسمقارنة٪٠,٧الربحصافيهامشلينخفضالربحية،

.٪٥,٩اليليصل
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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
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التنفيذيكلمة الرئيس 

واستمرت في تحقيق نتائج2021نجحت الشركة في مواصلة األداء الجيد الذي حققته خالل عام 

تعافي القوى الشرائية لجمهورمما يرجع الى % 29قوية على صعيد نمو المبيعات، لتنمو بنسبة 

.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. ارجاع الفضل في النمو المحقق الي الجهود االستراتجية والمكثفة لإلدارةويجب 

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 ٪؛ ١٦وقد 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



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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