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 2020لسنة  الثانىالربع 

 لالرباحالطلب الموسمى وانخفاض تكلفة الدين من دعم  – 2020 من األول النصف في% 22 ترتفع جهينة أرباح
 

 النصف خالل الغذائٌة، للصناعات جهٌنة لشركة المجمعة المالٌة القوائم أظهرت أغذية ومشروبات القطاع / الصناعة

 .سنوي أساس على بالمائة 04 بنسبة أرباحها ارتفاع ،0202 من األول

 ملٌون 0.132 بلغت أرباحا   حققت مصرأنها لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت

 ملٌون 12431 بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه

 .األقلٌة حقوق االعتبار فً األخذ مع ،0214 من المقارنة الفترة فً جنٌه

 323. بلغت مبٌعات مقابل جنٌه، ملٌار 313. الفترة خالل الشركة مبٌعات وبلغت

 .0214 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار

 ،%3,4 بانخفاض الثانً الربع خالل جنٌه ملٌار 1,4 بقٌمه إٌرادات جهٌنة وسجلت

 على تأثٌر من صاحبة وما( 14-كوفٌد) كورونا فٌروس انتشار تداعٌات بسبب وذلك

 .الصغٌرة األحجام ذات والمنتجات العصٌر مبٌعات

 ،%0,3. الى لٌصل األول النصف فً نقطة مئوٌة 1,3 الربح مجمل هامش وارتفع

 لٌصل الفترة بنفس ةمقارن ،نقطة 0,0 الربح مجمل هامش ارتفع الثانً الربع وخالل

 .الصرف سعر وتحسن الموردٌن أسعار تخفٌض نتٌجة وذلك ،%3,3. إلى

 الربع فً سنوي أساس على% 3432 بنسبة جهٌنة لشركة المجمعة األرباح وارتفعت

 أساس على% 032 قدره بنمو مدفوعة جنٌه، ملٌون 113 لتسجل 0202 من األول

 .جنٌه ملٌار 1323 إلى لتصل اإلٌرادات فً سنوي

 التعليق على نتائج األعمال:

 بانخفاض الثانً الربع خالل جنٌه ملٌار 134 بقٌمه إٌرادات جهٌنه سجلت 

 بانخفاض جنٌه ملٌار 32. اإلٌرادات بلغت األول النصف وخالل٪ 334

 تأثٌر من صاحبة وما كورونا فٌروس انتشار تداعٌات بسبب وذلك٪ 134

 .العصٌر مبٌعات علً

 JUFO كىد السهم

 431,323,230 عذد االسهم

 431,323,230 رأس المبل

 2,302,131,242 رأس المبل السىقي

 %.3334 التذاول الحز

   

 2.34 اخز سعز

 1232 اسبىع 30 -اعلى سعز 

 333 اسبىع 30 -اقل سعز

 %1433- عبئذ السعز منذ سنت

 %10.3- عبئذ السعز منذ أول السنت

   

 0.44 شهز 10ربحيت السهم أخز 

 2.88 القيمت الذفتزيت اخز ربع

 18.1 مضبعف الزبحيت

 2.7 مضبعف القيمت الذفتزيت

 %033 عبئذ التىسيعبث

  

 الفصلي التغير 2020 - 0 الربع السنوي التغير 2002 - 2 الربع 2020 - 2 الربع البند

 %6.6 1.781.4 %5.9- 2.016.7 1.898.7 المبيعبث )ببلمليىن(

 %20.2 543.7 %0.5 650.1 653.3 مجمل الزبح

 نقطة مئوٌة 3.9 %30.5 نقطة مئوٌة 2.2 %32.2 %34.4 هبمش مجمل الزبح

 %3.9 113.6 %8.4 108.9 118.1 الزبح/الخسبرةصبفي 

 نقطة مئوٌة 0.2- %6.38 نقطة مئوٌة 0.8 %5.40 %6.22 هبمش صبفي الزبح



 

 

 

 مجمل هامش ارتفع الثانً الربع وخالل ٪033. الى لٌصل األول النصف فً نقطة مئوٌة 133 الربح مجمل هامش ارتفع 

 .الصرف سعر وتحسن الموردٌن أسعار تخفٌض نتٌجة وذلك٪ 333. الى لٌصل الفترة بنفس مقارنه نقطة مئوٌة 0,0 الربح
وبلغ هامش  ٪1431لتصل الً  نقطة مئوٌة 233ول ألالنصف ا اللدارٌة والعمومٌة خإلارتفع هامش المصارٌف البٌعٌه وا 

نتٌجة زٌادة العروض المباشرة  نقطة 133وهو ارتفاع  ٪0133الربع الثانً  اللدارٌة والعمومٌة خإلالمصارٌف البٌعٌه وا

 .شٌط السوقللمستهلك لتن
 بانخفاض الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 22. واالستهالك كالهواال والفوائد الضرائب خصم قبل التشغٌلٌة األرباح بلغت 

 ملٌون 123 االستقطاعات قبل الربح بلغ األول النصف وخالل٪ 1130 الً االستقطاعات قبل الربح هامش لٌصل٪ 134

 %.3311 الً االستقطاعات قبل الربح هامش لٌصل٪ 333 بارتفاع جنٌه
 لٌصل نقطة 234 الربح صافً وارتفع هامش ٪433 بنسبه ارتفاع وهو جنٌه ملٌون 113 الثانً الربع فً الربح صافً بلغ 

 الزراعً بالقطاع مستغلة الغٌر األصول بعض بٌع نتٌجة ملٌون جنٌه 02قدرها  مالٌة رأس خسارة من بالرغم ٪130 الً

 وصاحبه ٪0431 سنوي بارتفاع األول النصف فً ملٌون 0.0 الربح صافً وسجل. األراضً المزروعة مساحة وتخفٌض

 تكلفة تخفٌض هو الربحٌة صافً فً هـوامـش الزٌادة وسبب ٪.13 الً لٌصل نقطة 133 معدلب الربح صافً هامش ارتفاع

 مؤخرا الفائدة أسعار خفض من ومستفٌدا (جنٌه ملٌار 133 الً ملٌار 031 من)الـدٌن  صافً تخفٌض خالل من التموٌل

 .%.بنسبة 

 

 التغير السنوي 2002النصف األول  2020النصف األول  البند

 %134- 23233,. 13231,. المبيعبث )ببلمليىن(

 %33. 1,13033 1,14232 مجمل الزبح

 نقطت مئىيت 133 %232. %033. هبمش مجمل الزبح

 %0432 12431 0.132 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت مئىيت 133 %333 %.13 الزبحهبمش صبفي 

 

 األرباح: الرتفاعالعوامل التى أدت 

 خالل الربع الثانً، وذلك من خاللواصلت الشركة استراتٌجٌتها الهادفة إلى رفع كفاءة التشغٌل وتخفٌض المصارٌف  
تكلفة التموٌل، و إعادة الهٌكلة لفرٌق العمل بهدف رفع كفاءة العملٌات من ثم تخفٌض حجم الدٌن البنكً وتخفٌض المخزون و

  .ضافة الً دعم السوق بزٌادة العروض المباشرة للمستهلكإنتاجٌة والبٌعٌة والتشغٌلٌة بجمٌع قطاعات الشركة، إلا

 مستجدات الشركة:اخر 

الذراع البٌعً  –شركة طٌبة للتجارة والتوزٌع  اللتوقٌع عقد توزٌع "شاي ربٌع" فً مصر، من خ شهد الربع الثانً 
  .ستفادة من الطاقات البٌعٌة واللوجٌستٌة للشركةالبهدف تعظٌم ا –اللوجٌستً لجهٌنه و

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن نالمستقبلٌ إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو
 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي

ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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