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 هموجز األداء المالي لشركة جهين

 1328بع الثالث الر

  مليون جنيه التغير %

9.41%  األلبان 1.9 

9.41%  الزبادي .11 

9.49%  العصائر 19. 

5,6%  المركزات 98 

-61%  الزراعة .9 

.845%  أرجو 69 

23903                       اإليرادات  6,41%  

   

 

 1328أشهر  9

 التغير % مليون جنيه 

%41.. .469. األلبان  

%9149 6..94 يالزباد  

%9.49 94816 العصائر  

%41. 19. المركزات  

%.6.4- .1 الزراعة  

%6.45 9.1 أرجو  

14,66   اإليرادات  61%  

   
 

 نتهيةالم المالية الفترة نتائج تعلن الغذائية للصناعات هينـ      جه

 1328 سبتمبر 03 في
 

 وهي – (JUFO.CA المصررررية البورصرررة كود) الغذائية للصرررناعات جهينه شرررركة أعلنت

 عن – والمشرروبات والعصررائر والزبادي األلبان منتجات تصرنيع في الرائدة المصررية الشرركة

 اإليرادات بلغت حيث ،8112 سرررربتمبر 01 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها

وبلغ . %11 قدرها سررررنوية بزيادة 8112 عام من أشررررهر تسرررعة أول خالل جنيه مليار 4.5

  .8112 عام من أشهر تسعة أول خالل جنيه مليون 041.4 افي الربحص

 بمعرردل سررررررنوي نمو وهو جنيرره، مليررار 1,1 اإليرادات بلغررت منفردًا الثررالررث الربع وخالل

  خالل نفس الفترة. خالل جنيه مليون 181 الربح صافي وبلغ .15.1%

 بلغت حيث ،8112 عام نم أشررهر تسررعة أول خالل اإليرادات صرردارة األلبان قطاع احتل وقد

 إجمالي من %80 مسرراهمة بنسرربة الزبادي قطاع ويليه اإليرادات، إجمالي من %52 مسرراهمته

والعصرررررائر  األلبان قطاعي احتل ،8112 عام من الثالث الربعوخالل . الفترة نفس إيرادات

 .التوالي على %80و %51 صدارة اإليرادات، حيث بلغت مساهمتهما

 في هيةالمنت المالية الفترة خالل الغذائية للصناعات جهينة ركةـش أداء ضراــاستع يلي وفيما

 داءأل التفصيلية التحليالت استعراض تفضل عدم الشركة إدارة بأن علًما ،8112 سبتمبر 01

 على الحفاظب اإلدارة التزام من اانطالقً  وذلك التنافسية، شديد مناخال ظل في التشغيلية القطاعات

 رةزيا عبر للشركة المالية القوائم من كاملة نسخة على الحصول ويمكن. ينالمساهم مصالح

www.juhayna.com :اإللكتروني الموقع
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  السادة المساهمون

كة المالية النتائج تعكس    جهينه نجاح مدى للشر
 
اتيجية أهدافها تحقيق ف  رأسها عىلو  االستر

كة رصدت حيث الربحية، معدالت  عىل والحفاظ المبيعات تنمية  بةبنس اإليرادات نمو الشر

ا الثالث الرب  ع خالل %96 سنوية
ً
. الجاري العام من أشهر تسعة أول اللخ %91و منفرد

   رئيس   بشكل الفضل ويرجع
 
 وقيام نهلجهي التجارية العالمة قوة إىل النتائج تلك تحقيق ف

كة ة المرور بعد السابقة لمستوايته الطلب بتحفت    الشر    ةالتضخمي الضغوط من بفتر
 أدت التر

ائية القوة تراجع إىل ، لجمهور الشر  التسويقية الحمالت إطالق خالل من وذلك المستهلكي  

ويجية، العروض وتقديم    التر
 تجاتمن عىل المستهلكي    إقبال زيادة عن بدورها أثمرت والتر

كة  .الشر

كة ركزت آخر جانب ومن  خفض عت   والتمويلية التشغيلية التكاليف تقليص عىل الشر

 فاتومرصو  الديون وتقليص المناسب العمالة مستوى عىل والحفاظ المخزون مستويات

ات تحسي    مع بالتوازي الفائدة كة التشغيىل   األداء مؤشر  تعظيم عن أثمر مما والمصانع، بالشر

   وتنمية التشغيلية الكفاءة
 
 العام من أشهر تسعة أول خالل جنيه مليون 16146 إىل   الرب  ح صاف

   بأن علًما الجاري،
 
   من %545 مثل الرب  ح صاف

 
ة نفس خالل المبيعات صاف  .الفتر

  
 
كة تسجل أن نأمل الختام وف ا نمًوا الشر

ً
ا باإليرادات ملحوظ

ً
 نميةت مع البيعية ألهدافها وفق

  899. الماىل   العام نتائج عن اإلعالن إىل نتطلع كما. الربحية معدالت 
ا
 نجاحنا لتعكس كامل

  
 
اتيجية، أهدافنا تحقيق ف    المهارة وكذلك االستر

 أجل من يهوتفان اإلدارة فريق بها ينفرد التر

كة ونتائج أعمال تنمية        .المساهمي    للسادة االستثماري العائد تعظيم مع بالتوازي الشر

                                                                                                                                                  

 تدبرئيس مجلس الدارة والعضو المن

 صفوان ثابت                                                                               
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 . قائمة الدخل المجمعةأ  
 

 
 

  

 8162 أشهر 1 8162 أشهر 1 جنيه مرصي(ألف )

  المبيعات
 
 46.649.5. ...64.994 صاف

 (1491.4691) (.149.84.8) تكلفة المبيعات

 603130822 641110126 مجمل الرب  ح

 %18 %1.  هامش الرب  ح اإلجماىل  

 514869 941.5. أخرى ةيرادات تشغيليإ

 (4559...) (1.4561.) مرصوفات بيع وتوزي    ع

 (4596..9) (.89491.) مرصوفات إدارية وعمومية

 (194959) (.51488) مرصوفات أخرى

 (948.6) (6..14) بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 110618, 1110321 تشغيلنتائج أنشطة ال

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  .59 996 األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  %96 %95 هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

كة كات تحت السيطرة المشتر   أرباح )خسائر( الشر
 
 (.14.1) 188 نصيب القابضة ف

 (194896) (..41.) الخدمة تكاليف إنهاء

  (اإليرادات و 
 
 (9.45.6.) (..941..) المرصوفات التمويلية) بالصاف

ائب ي األرباح قبل الرصر
ر
 6214226 120138, صاف

ائب سنوات سابق  - (98.) ةفروق ض 

ائب الدخل  (141.9) (1641.1) ض 

يبة قطعية عىل االستثمارات  (..5,8) (6,115) ض 

ائب المؤجلة  (9.4119) (54999) الرص 

ي األرباح
ر
 6110211 3110,21 صاف
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 المركز المالي الدوري المجمع .ب 

 8162العام المالي  8162 أشهر 1 جنيه مرصي(ألف (

)  
 
 16,151.,1 .14981465 أصول ثابتة )بالصاف

)  
 
وعات تحت التنفيذ )بالصاف  955,.1 .4.9..9 مشر

وة النباتية (  التر  
 
 .91,96 961,.9 منتجة )بالصاف

وة النباتية غت  
 9,196 149.5 منتجةالالتر

 618,.98 9184991 الثورة الحيوانية

كة )حقوق ملكية( كات تحت سيطرة مشتر   شر
 
 916,. 9,816 استثمارات ف

 .6. 69. جلاأل  ةخري طويلأصول أ

 9,5.5 .4.1. أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

 811,.1 811,.1 الشهرة

 341114113 341120163 األصول طويلة األجل

 591,. 4611.. قطيع التسمي    - أصول حيوية

 .9,96 .1485 أصول حيوية زراعات قائمة

 - 994115 أصول محتفظ بها لغرض البيع

 886,.91 9,88149.5 مخزون

(أ عمالء وأرصدة مدينة  
 
 .8.,99. .651489 خري )بالصاف

 - .99466 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 15.,96 94911. نوك والصندوقنقدية بالب

 643184121 602810862 األصول المتداولة

 416148,1, 1083,0236 إجمالي األصول

 86.,1.9 86.,1.9 رأس المال المصدر والمدفوع

  
 .699,11 611,115 احتياط  قانون 

 118,1.8 118,1.8 عالوة إصدار –احتياط  عام 

 115,951 116,659 أرباح مرحلة

 9994.16 .9.,161 لدخل الشاملإجماىل  ا

كة األم  843614883 841160338 حقوق الملكية لمساهمي الشر

 969 919 حقوق غت  مسيطرة

 843624126 841160338 إجمالي حقوق الملكية

 56,195. 5.54981 قروض طويلة األجل

امات أخرى غت  متداول  18,515 94191. ةالتر 

 966,.1 8..914 إيرادات مؤجلة

ييية مؤجلةالتر    8..,19. 1.4189. امات ض 

امات طويلة األجل ر  646864212 641620221 االلت 

 11.,9 95,991 مخصص مطالبات

 .8,55. ..9141 سحب عىل المكشوف –بنوك 

ة األجل و بنوك   .699,56 66.4856 تسهيالت ائتمانية -قروض قصت 

 19.,611 14.11.. دائنون وأرصدة دائنة أخرى

ائب الد  .65,.9 .19451 خلض 

 ..9,. - ةذو عالقمستحق ألطراف 

 ...,196 ..6.46. الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

امات المتداولة ر  64,214826 6011,0282 االلت 

امات ر  841184612 801230,11 إجمالي االلت 

امات  ر  416148,1, 1083,0231 إجمالي حقوق الملكية وااللت 
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 قائمة التدفقات النقدية .ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8162 أشهر 1 8162 أشهر 1 جنيه مرصي(ألف )) 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  األرباح
يبة عىل الدخل وحصة حقوق األقلية ف  ة قبل الرص    أرباح الفتر

 9..9.14 1614.91 صاف 

   تسويات: 

 91545.9 854116. إهالك األصول الثابتة

 (9.45.9) (.95,66) )أرباح(  رأسمالية

وة الحيو   148.6 98,668 انيةاستهالك التر

وة النباتية المنتجة  19. 188 استهالك التر

  قيمة األصول الحيوية
  18. االضمحالل ف 

وة النباتي  - (94.19) منتجةالغت   ةالتر

  قيمة األصول الثابتةاال 
 - 914.61 نخفاض ف 

  استثمارات محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
 .14.1 (188) التغت  ف 

  ق
 94959 945.9 يمة العمالء واألرصدة المدينة األخرىاالنخفاض ف 

 - (984.96) ةأرباح رأسمالية مؤجلة محقق

   نخفاضاال 
 - .91455 قيمة المخزون ف 

  قيمة المخزون
 (9.1) - رد التخفيض ف 

 9.8 94.88 تدعيم مخصص مطالبات

 94895. 949.1. أقساط تأجت  تمويىل  

 (94.98) (.98499) والدات القطيع

 (..41..) (.154.6) رسملة تكاليف تربية القطيع

 - ... بقارأخسائر بيع 

 - 9996 خسائر نفوق عجول

 989 - نفوق  عجول  رباح تعويضأ

 ..941 .489. فروق تقييم عملة

 (.54.8) (9.4819) فوائد دائنة

 6..914. 14119.. فوائد ومرصوفات تمويلية

 2130813 1110,32 

 .54.8 9.4819 ةفوائد ودائع محصل

 (994891.) (14119..) فوائد ومرصوفات تمويلية مدفوعة

 .1994.9 (9194686) المخزون

 - (964911) قطيع التسمي   -أصول حيوية

 4958. (98.) أصول حيوية زراعات قائمة

 (99949.9) (96.4189) العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 (515) (994661) أطراف ذوي عالقةمن المستحق 

 (9184119) 99.4981 التغت  ف  الدائني   واألرصدة الدائنة األخرى

 (9.4988) (..49.) المستحق ألطراف ذوي عالقة

 (.96499) (948.9.) توزيعات أرباح مدفوعة للعاملي   

يب  - (..9949) ةدخل مسدد ةض 

 (4.15.) (995) المستخدم من مخصص المطالبات واالضمحالل

ي التدفقات 
ر
( الناتجة عن األنشطة التشغيليةصاف ي

ر
 1241,1, 3320638 النقدية )المستخدمة ف

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

وعات تحت التنفيذ  (96148.9) (4199..9) اقتناء أصول ثابتة ومشر

 1..514 ..6941 ةصول ثابتأمتحصالت من بيع 

 (94161) (94999) و حيوانية ةمدفوعات اقتناء ثروة نباتي

 948.9 9.4.91 متحصالت من بيع ثروة نباتية وحيوانية

( األنشطة االستثمارية ي
ر
 (210113) (6110111) التدفقات النقدية )المستخدمة ف

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (...5.4) 164.91 ئتمانيةاالمحصل من قروض بنكية وبنوك تسهيالت 

 (94895.) (949.1.) ت  التمويىل  بنظام البيع مع إعادة االستئجارالمسدد من أقساط التأج

 (9..1.4) (.96.499) المسدد من قروض بنكية

 - (1.49.9) للمساهمي    ةتوزيعات أرباح مدفوع

  حقوق األقلية
 
 (9.9) 8. النقص ف

( األنشطة التمويلية ي
ر
 (6210323) (8380211) التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة ف

ة   حكمها خالل الفتر
  النقدية وما ف 

 9114.98 (64659) التغت  ف 

  فروق العملة
 (.451..) (.9.) أثر التغت  ف 

  
  حكمها ف 

 
 658,.98 5648.1 يناير 9النقدية وما ف

ي 
ر
ي حكمها ف

ر
 8610631 120213 سبتمت   31النقدية وما ف
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كة جهينه للصناعات الغذائيةنبذة     عامة عن شر

  تصنيع وتوزي    ع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منذ نشأتها 
 
كة الرائدة ف كة جهينه للصناعات الغذائية الشر تعد شر

  عام 
 
 مليون جم.  941عىل يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمي   برأسمال مدفوع يبلغ  9191ف

  
 
مليون جم، لتصبح  .4.طن يومًيا ومبيعات سنوية بقيمة  16بطاقة إنتاجية تبلغ  .919عام بدأت باكورة اإلنتاج ف

  جميع البيوت المرصية. 
 
 بذلك العالمة األكتر رواًجا ف

 بيان إبراء الذمة
  ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها عىل التوقعات الحالية، والتقديرات وآر 

  هذه الوثيقة، والتر
 
ء ا البيانات الواردة ف

كة جهينه للصناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان عىل مخاطر معروفة وغت  معروفة، وغت  مؤكدة  ومعتقدات شر

  هذه الوثيقة 
 
  االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إىل أن بعض المعلومات الواردة ف

وعوامل أخرى، وال ينبغ 

حديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن ت

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

"سوف"، "يلتمس"، "ينبغ 

كة قد تختلف جوهريا عن  ها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعىل  للشر غت 

كة جهينه للصناعات الغذائية عىل تل   تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شر
ك التر

 بعض المخاطر والشكوك. 
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