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 5112تقرير نتائج الربع الثاني من عام 

 5112يوليو  11

 

 

 5112 عام منالثاني  الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 

 5102الربع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102النصف األول 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 – والمشرروبات والعصرائر والزبادي األلبان منتجات تصرنيع في الرائدة المصررية الشررةة وهي –( JUFO.CA المصررية البورصرة ةود) الغذائية للصرناعات جهينه شررةة أعلنت

خالل النصرررررر  األول من العام  %15مليار جنيه بزيادة سررررررنوية تبل   19.1 الشرررررررةة إيرادات بلغت حيث ،5112يونيو  01 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن

 .%5نقطة مئوية إلى  5مليون جنيه، مع نمو هامش صافي الربح بواقع  101ليبل   %25الجاري. وارتفع صافي الربح بنسبة 

، مليون جنيه 12ليبل   %11من العام الماضي. وتحسن صافي الربح بنسبة بنفس الفترة مقارنة  %11بزيادة  ،مليار جنيه 191وخالل الربع الثاني منفرًدا، بلغت اإليرادات المجمعة 

 .  %1إلى نقطة مئوية  5، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 5111الربع الثاني من عام مليون جنيه خالل  11مقابل 

من إجمالي إيرادات  %.5 بنسررربة الزبادي قطاع ويليهخالل النصررر  األول،  %25و الثاني الربع خالل %14 مسررراهمته بلغت حيث الشررررةة، إيرادات صررردارة األلبان قطاع احتل

 1911 لتبل  %11 بنسبة األلبان قطاع إيرادات ارتفاع يعكسخالل النص  األول  المجمعة اإليرادات نمو بأن علًما ،5112من إيرادات النص  األول من عام  %51الربع الثاني و

 من معدل نمو إيرادات الشرةة خالل فترة التقرير. %11، وهو ما يساهم بأةثر من جنيهمليار 

خالل النصرر  األول بزيادة  %01الربع الثاني، وبل   خالل مئوية نقاط 4 بزيادة %02 الربحمجمل  هامش بل  حيث األرباح، هامش بمسررتويات ملحوظا تحسررنًا الشرررةة ورصرردت

واإلهالك  والفوائد الضرررررائب خصررررم قبل التشررررغيلية األرباحنمو ، و%11بنسرررربة  الربح مجملمما أثمر عن ارتفاع  الخام المواد أسررررعار اسررررتقرار ذلك ويعكس .مئوية نقاط 5قدرها 

 .العامخالل النص  األول من  %2.بمعدل  والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباحوةذلك زيادة  ،%25واالستهالك بنسبة 

  

 اإليرادات

 مليار جنيه 1.1
 %11نمو سنوي 

 مجمل الربح

 جنيهمليون  385
 %.1نمو سنوي 

 

ئب الضرا األرباح التشغيلية قبل

 والفوائد

 جنيهمليون  161
 %151نمو سنوي 

 صافي الربح

 جنيهمليون  65
 %11نمو سنوي 

 

 األلبان

 جنيهمليون  528
 %12نمو سنوي 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  316
 %51نمو سنوي 

 

 العصائر

 جنيهمليون  222
 %11نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  26
 %5نمو سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  31
 %.1نمو سنوي 

 

 اإليرادات

 مليار جنيه 1.96
 %15نمو سنوي 

 

 مجمل الربح

 جنيهمليون  671
 %11نمو سنوي 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  291
 %2.نمو سنوي 

 صافي الربح

 جنيهمليون  132
 %25نمو سنوي 

 

 األلبان

 جنيهمليار  1.21
 %11نمو سنوي 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  517
 %10نمو سنوي 

 

 العصائر

 جنيهمليون  346
 %0نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  42
 %11تراجع سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  47
 %01نمو سنوي 
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 السادة المساهمون
، وال تعكس نتائج شرةة جهينه المردود اإليجابي لموسم شهر رمضان الكريم، الذي يعد موسم الذروة لمبيعات الشرةة

ثاني من عام يالزبادسرررررريما مبيعات  ًيا في األداء المالي المتميز خالل الربع ال ، حيث حققت 5112. ويظهر ذلك جل

، وهو ما أثمر عن تحسررررن مسررررتويات ةجيدمعدالت نمو الرئيسررررية )األلبان والزبادي والعصررررائر( القطاعات اإلنتاجية 

لربع الثاني منفرًدا، وةذلك أشررررهر هامش الربح مع تضرررراع  األرباح التشررررغيلية قبل خصررررم الضرررررائب خالل أشررررهر ا

 النص  األول بالكامل.

وعلى الصعيد التشغيلي واصلت الشرةة تبني حزمة التدابير الرامية إلى تعزيز الترابط والتكامل الرأسي بين األنشطة 

المختلفة، وةذلك االرتقاء بمعايير الكفاءة اإلنتاجية والتشررررررغيلية، حيث قامت بافتتاح مرةزين جديدين للبيع والتوزيع 

مرةًزا بمختل  محافظات الجمهورية. وقامت  54الي مراةز التوزيع إلى بمحافظات الجيزة والمنيا، ليرتفع بذلك إجم

( ، Holestein)سررراللة  ةاألوروبيبقرة من قطيع األبقار  121الشررررةة عالوة على ذلك باسرررتالم الدفعة األولى البالغة 

تطوير وتعظيم ى لة إالراميمساعي ضمن الجهينه يمثل أبرز المستجدات الخاصة بمزرعة األلبان المملوةة لشرةة فيما 

 جودة المنتجات.

البارزة في  ةوروبياأل« أرال فودز»وفي السرررياا ذاته أعلنت جهينه مًخًرا عن توقيع شرررراةة اسرررتراتيجية مع شررررةة 

، حيث يهدف «أرجو للصررناعات الغذائية»، إلنشرراء مشررروع مشررترك يحمل اسررم شرررةة و الجبن والزبد صررناعة األلبان

لوفاء على االشرةة حرص التصنيع وزيادة التنوع بباقة المنتجات في إطار التوزيع و طاقات المشروع الجديد إلى تنمية

 .بطرح المنتجات الغذائية محلية الصنع وعالمية الجودة ءلعمالبعهدها ل

سعيًا ل  تعظيم العائد االستثماري للمساهمينوعلى هذه الخلفية تتطلع شرةة جهينه إلى مواصلة مسيرة التميز واإلنجاز 

وتلبية متطلبات العمالء بباقة متنوعة من المنتجات التي تناسررررب جميع شرررررائح المجتمع، ليعكس ذلك دور الشرررررةة في 

 .الصناعة المصرية على مواةبة أحدث المقاييس العالميةدعم وتنمية االقتصاد المصري وترسيخ قدرة 

 صفوان ثابت

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 

 اإليرادات

 

 

  
  األلبان  الزبادي  العصائر  المرةزات الزراعة 

 موجز األداء المالي لشركة جهينه
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 تحليل قطاعات الشركةأوال. 

 
 المبيعات المحليةا. 

 

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 %11 .41 44. %.1 101 212 األلبان

 %10 121 215 %51 515 011 الزبادي

 %1 050 005 %10 150 1.1 العصائر

 (%05) .1 15 %15 5 4 المرةزات

 %01 01 15 %.1 51 01 الزراعة

 %13 16684 16921 %19 897 16265 اإلجمالي

 

 

 األلبان قطاع .0

 

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 %11 .41 44. %.1 101 212 صافي المبيعات 

 %12 515 011 %25 115 115 مجمل الربح 

 نقطة 1 %51 %05 نقطة 4 %52 %00 مجمل الربح هامش 

  

 

 قطاع الزبادي .5

 

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 %10 121 215 %51 515 011 صافي المبيعات 

 %11 114 505 %50 45 121 مجمل الربح 

 نقطة 11 %05 %11 نقطة 11 %00 %15 هامش مجمل الربح 

 

 

 قطاع العصائر .٣

 

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 %1 050 005 %10 150 1.1 صافي المبيعات 

 %15 5. 115 %10 20 11 مجمل الربح 

 نقطة 5 %54 %01 نقطة 1 %01 %01 هامش مجمل الربح 
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 قطاع المركزات .٤

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 (%05) .1 15 %15 5 4 صافي المبيعات 

 (%5) 5 5 %41 0 1 مجمل الربح 

 نقطة 51 %05 %24 نقطة .5 %14 %55 مجمل الربح هامش 

 

 

 

 القطاع الزراعي .2

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 %01 01 15 %.1 51 01 صافي المبيعات 

 %155 (1) (2) %051 (5) (5) مجمل الربح 

 -- (%5) (%11) -- (%4) (%55) هامش مجمل الربح 

 

 

 

 األنشطة التصديرية. ب

 صافي المبيعات )مليون جم(
 الربع الثاني 

2215 

 الربع الثاني 

2214 
 التغيير

 النصف األول 

2215 

 النصف األول 

2214 
 التغيير

 (%11) .5 11 (%05) 20 01 صافي المبيعات 

 %11 10 12 (%11) 11 . مجمل الربح 

 نقطة 1 %15 %50 نقطة 2 %.1 %51 هامش مجمل الربح 

 

 

  



  

 

5112الربع الثاني  2  التقرير المالي – 

 

 5112تقرير نتائج الربع الثاني من عام 

 5112يوليو  11

 

 

 قائمة الدخل المجمعةثانيًا. 

 

 2214النصف األول  2215النصف األول  2214الربع الثاني  2215الربع الثاني  )ألف جم(

 195159142 19.159121 4..1.9. 191119.52 صافي المبيعات

 (195419221) (195.19115) (1.59250) (51190.0) تكلفة المبيعات

 475.629 671.432 257.475 384.532 مجمل الربح

 %72 %53 %72 %53 هامش الربح اإلجمالي

 119144 9512. 19.11 19215 إيرادات أخرى

 (5119515) (5.59555) (10.9255) (1519555) مصروفات البيع والتوزيع

 (119251) (1.9121) (5591.4) (..0491) مصروفات إدارية وعمومية

 (119105) (149124) (59252) (159115) مصروفات أخرى

 (121) (221) (551) (512) بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 168.327 322.151 92.249 169.321 نتائج أنشطة التشغيل

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
5519111 1019410 0.19511 51194.5 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك هامش 

 واالستهالك
72% 43% 72% 43% 

 19115 - 19115 - نصيب القابضة في أرباح الشرةات التابعة والشقيقة

 (.1.915) (9210.) (.1.915) (49141) مكافآت نهاية الخدمة

 (149454) (419111) (559225) (259011) المصروفات التمويلية

 121.826 229.545 44.874 128.537 صافي األرباح قبل الضرائب

 111 .55 111 101 فرا ضرائب السنوات السابقة

 (159111) (059510) (19011) (129541) ضرائب الدخل

 (..191) - (..191) إيرادات ضرائب استثمارية
- 

 (59015) (0491.5) 111 (509255) الضرائب المًجلة

 83.225 132.377 39.822 65.212 صافي األرباح
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 الميزانية المجمعةثالثًا. 

 

 

 2214النصف األول  2215النصف األول  )ألف جم(

 591.19012 594149250 أصول ثابتة

 191159111 1119152 مشروعات تحت التنفيذ

 519155 119154 الثروة النباتية

 - 1295.1 الثورة الحيوانية

 .219.5 .219.5 استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوا الملكية

 545 554 أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

 591.0. 591.0. الشهرة

 3.336.738 3.396.722 األصول طويلة األجل

 2259251 5229011 مخزون

 1.19525 .515901 عمالء وأرصدة مدينة أخرى

 411 .54 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 1529115 15.9115 نقدية وما في حكمها

 1.178.264 1.422.426 األصول المتداولة

 49251 119111 مخصص مطالبات

 1591.4 119521 سحب على المكشوف –بنوك 

 5159014 191119510 تسهيالت ائتمانية –بنوك 

 119111 - قروض قصيرة األجل

 5559555 0159244 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 219141 - ضرائب الدخل

 5219110 5159002 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 1.361.533 1.713.536 االلتزامات المتداولة

 (183.269) (311.132) رأس المال العامل

 3.153.468 3.285.592 إجمالي االستثمار

   يتم تمويله ةاآلتي:

 119112. 119112. رأس المال المصدر والمدفوع

 1029221 1219512 احتياطي قانوني

 0019.51 0019.51 عالوة إصدار –احتياطي عام 

 1119510 1149401 أرباح مرحلة

 1119221 1019001 صافي أرباح الفترة بعد توزيعات الفترة

 2.283.693 2.272.691 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم

 515 511 حقوا األقلية

 2.284.455 2.273.432 إجمالي حقوق الملكية

 51291.1 1559155 قروض طويلة األجل

 429110 5191.1 التزامات أخرى طويلة األجل

 09155 59114 إيرادات مًجلة

 519405 1159.01 التزامات ضريبية مًجلة

 869.213 812.158 االلتزامات طويلة األجل

 3.153.468 3.285.592 حقوق الملكية وااللتزامات طويلة األجل إجمالي
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  التدفقات النقدية المجمعةرابًعا. قائمة 

 

 

 2214النصف األول  2215النصف األول  )ألف جم(

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1119411 51.9212 صافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوا األقلية في األرباح

   تسويات:

 19510. .4911. إهالك األصول الثابتة

 151 (19.51) رأسماليةخسائر )أرباح( 

 (190.1) - التغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوا الملكية

 - .1911 االنخفاض في قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 195.2 595.5 المخزونقيمة االنخفاض في 

 - 19114 تدعيم مخصص مطالبات

 19121 19121 أقساط تأجير تمويلي

 (19415) (290.4) فوائد دائنة

 519112 09014. فوائد ومصروفات تمويلية

 55.844. 7928762 

 19415 290.1 فوائد ودائع محصلة

 (1.9110) (19551.) فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة

   :التغير في

 (1529141) (.511911) المخزون

 (419.11) (1.9145) العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 (.15) 251 المستحق من أطراف ذوي عالقة

 (149101) (049451) تغير في الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى

 (019111) (1.9155) توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين

 (19111) (19212) المستخدم من مخصص المطالبات

 (124.752) 44.129 الناتجة عن األنشطة التشغيلية( المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (0019211) (1259.21) اقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 511 19051 متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (49111) (119.10) مدفوعات القتناء ثروة نباتية وحيوانية

 (342.423) (172.543) األنشطة االستثمارية( المستخدمة في)التدفقات النقدية 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 .154921 0249012 من بنوك وتسهيالت ائتمانية( المسدد)المحصل 

 1219.11 (11191.5) المحصل من قروض بنكية

 (19121) (19121) من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة االستئجار( المسدد)

 - (11.9201) توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

 (11) (15) الزيادة في حقوا األقلية/ النقص 

 274.424 136.614 ةاألنشطة التمويلي( المستخدمة في)التدفقات النقدية الناتجة من 

 (.155955) 119141 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 2209051 1159.11 يناير 4النقدية وما في حكمها في 

 382.645 413.296 يونيو  32 في حكمها في وما النقدية



  

 

5112الربع الثاني  4  التقرير المالي – 

 

 5112تقرير نتائج الربع الثاني من عام 

 5112يوليو  11

 

 

  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية
تعد شرررةة جهينه للصررناعات الغذائية الشرررةة الرائدة في تصررنيع وتوزيع منتجات األلبان والعصررائر والزبادي منذ نشررأتها في 

 مليون جم. 190على يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبل   1.40عام 

مليون جم، لتصرررررربح بذلك  591ا ومبيعات سررررررنوية بقيمة طن يوميً  02بطاقة إنتاجية تبل   1.45بدأت باةورة اإلنتاج في عام 

 العالمة األةثر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

مرةز بيع وتوزيع وأسطول مبيعات يضم أةثر من أل  شاحنة في أنحاء الجمهورية، علًما بأن  54مصانع و 5تمتلك الشرةة 

  آالف موظ  وعامل. 1ون فريق العمل من أةثر من مليون جم، ويتك 11.رأس المال المدفوع للشرةة يبل  حاليًا 

 

 بيان إبراء الذمة
البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات 

ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مًةدة وعوامل أخرى،  شررررةة جهينه للصرررناعات الغذائية. وقد

وال ينبغي االعتماد عليه بشررركل مفرط. ويجب اإلشرررارة إلى أن بعل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشررركل أاألهدافأ أو 

ماأ، أسرررروفأ، أيلتمسأ، أينبغيأ، أالبيانات المسررررتقبليةأ ويمكن تحديدها من خالل اسررررتخدام مصررررطلحات تطلعية مثل أرب

أيتوقعأ، أيشرعأ، أيقدرأ، أينويأ، أيواصلأ أو أيعتقدأ أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وةذلك 

األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للشررررررررةة قد تختل  جوهريا عن تلك التي تعكسرررررررها مثل هذه االهداف أو البيانات 

 ستقبلية. ويحتوي أداء شرةة جهينه للصناعات الغذائية على بعل المخاطر والشكوك.الم

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
 ا/ فدوى حسام عيسى

 رئيس عالقات المستثمرين

 Fadwa.issa@juhayna.comبريد إليكتروني: 

 +515 0454 1115تليفون: 

 +515 0454 1215فاةس: 

 

 

 

 

 

 

 


