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 4102جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع األول من عام 

 4152 عام مناألول  الربع
 المالية المؤشرات

 الربح صافي
 جم مليون 24

▼ 11% 
  قبل التشغيلية األرباح

 والفوائد الضرائب
 مليون جم 87

▼ 41% 

 الربح مجمل
 جم مليون 457

▼ 2% 
 المبيعات صافي
 جم مليون 754
▲ 54% 

 

 مبيعاتنتائج 

 الزراعة
 جم مليون 51

▲ 44% 

 المركزات
 جم مليون 45

▼ 57% 

 العصائر
 جم مليون 512
▲ 51% 

  الزبادي
 جم مليون 514

▲ 8% 

  األلبان
 جم مليون 247
▲ 58% 

 

 

 تصنيع في الرائدة المصرية الشركة وهي –( JUFO.CA المصرية البورصة فيكود التداول ) الغذائية للصناعات جهينه شركة اليوم أعلنت –القاهرة 

 نمو بمعدل جم مليون 754 المبيعات بلغت حيث ،4152 عام مناألول  للربع المجمعة المالية النتائج عن –والمشروبات  والعصائر والزبادي األلبان منتجات

% 48الربح مجمل هامش  بلغ بينما الماضي، العام عن% 2 قدره بانخفاض جم مليون 457 الربح مجمل وبلغ .الماضي العام مناألول  بالربع مقارنة% 54

 . 4154مقابل الربع األول من عام  نقطة مئوية 1ملحوظ عن الربع الماضي وبانخفاض  دون تغيير

نتيجة زيادة أسعار الحليب الخام وتراجع % 11 بمعدل سنوي انخفاض وهو ،4152خالل الربع األول من عام  جم مليون 24 الشركة أرباح صافيبلغ 

 هامش األرباح في ظل قرار اإلدارة بعدم تمرير الزيادة بالكامل إلى الجمهور.

 وتحليالت المتممة اإليضاحات إلى باإلضافة ،4152رس ما 45الفترة المالية المنتهية في  خالل الغذائية للصناعات جهينه شركة أداء استعراض يلي وفيما

 . العام من األول الربع ونتائج ألحداث اإلدارة

 www.juhayna.comاإللكتروني:  الموقع زيارة عبر للشركة المالية القوائم من كاملة نسخة على الحصول ويمكن
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  المساهمون السادة

سيجلب من التحديات ما يضع جميع  ال يخفى على المتابع الجيد لمستجدات السوق المصري هذا العام

في مواجهة مباشرة مع تأثير التضخم على أسعار المواد الخام وكذلك  األطراف المعنية بصناعة األلبان

 .4102األول من عام  خالل الربعالشركة نتائج أعمال ينعكس في تراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما 

مليون جنيه. وقابل ذلك تراجع  204%، حيث بلغت 01تتضمن نتائج الربع األول نمو المبيعات بنسبة 

% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام وتحديًدا الحليب الخام و المجفف، غير أن الشركة 55األرباح بمعدل 

مستمرة في انشاء مزرعة األلبان من أجل ضمان استقرار اإلمدادات والحد قدر اإلمكان من تأثير تفاوت 

 األسعار. 

البرنامج االستثماري الطموح من أجل اإلشارة إلى أن األوضاع الصعبة لم تثن الشركة عن مواصلة  تجدر

زيادة التكامل الرأسي بين أنشطة المجموعة، علًما بأن االستثمارات الرأسمالية الجديدة خالل الربع األول 

 مليون جنيه. 011بلغت 

في خطوة ‹‹ إيجيفود››التجريبي لمصنع الزبادي الجديد وقد بدأت الشركة حصاد ثمار التوسعات بالتشغيل 

طوير شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي تستساهم في زيادة الطاقة االنتاجية لقطاع الزبادي. أخيًرا نتطلع إلى 

 بافتتاح خمسة مراكز توزيع جديدة خالل هذا العام  و توفير ثالجات  جديدة لعرض منتجات الشركة. 

 ثابت صفوان

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 توزيع اإليرادات

 
4152الربع األول   

 
  14 –األلبان% 
  42 –الزبادي% 
  51العصائر% 
  4 –المركزات% 
 4 –الزراعة% 

 

 

 
4154الربع األول   

 
 15 –بان لاأل% 
   41 –الزبادي% 
  57 –العصائر% 
  2 –المركزات% 
  4 –الزراعة% 
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 اإليرادات

 مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل 
 الضرائب والفوائد

 صافي األرباح

  4152الربع األول        4154الربع األول 

 

 

(جم مليون) التشغيلي المجمعاألداء   
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I. الشركة قطاعات تحليل 
 

 المحلية المبيعات. أوالا 
 (جم مليون) المبيعاتصافي 

 
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 071 151 205 األلبان قطاع

 71 020 091 الزبادي قطاع

 091 041 051 العصائر قطاع

 0441 1 04 المركزات قطاع

 411 04 05 الزراعي القطاع

 051 120 721 اإلجمالي

 

 

 قطاع األلبان .5
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 71 51،020 51،217 (                                     بالطن) المبيعات

 071 151 205                                     المبيعات صافي

 01 019 001                                         الربح مجمل

 نقطة( 5)  101 411                                  الربح مجمل هامش

 

  قطاع الزبادي .4
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 (71) 07،125 05،212 (                                     بالطن) المبيعات

 71 020 091                                     المبيعات صافي

 (91) 17 10                                         الربح مجمل

 نقطة( 5) 171 141                                  الربح مجمل هامش

 

 العصائر قطاع .4
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 021 09،172 44،901 (                                     بالطن) المبيعات

 091 041 051                                     المبيعات صافي

 091 11 19                                         الربح مجمل

 - 411 411                                  الربح مجمل هامش

 

 

 قطاع المركزات .2
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 571 512 217 (                                     بالطن) المبيعات

 0441 1 04                                     المبيعات صافي

 911 4 2                                         الربح مجمل

 نقطة( 5) 111 101                                  الربح مجمل هامش
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 الزراعي القطاع .1
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 (71) 2،240 7،217 (                                     بالطن) المبيعات

 411 04 05                                     المبيعات صافي

 (221) 5 0                                         الربح مجمل

 نقطة( 15) 211 51                                  الربح مجمل هامش

 

 

ا  التصديرية العمليات .ثانيا
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع األول 

4102 
الربع األول 

4101 
 التغيير

 (011) 2،474 1،701 (                                     بالطن) المبيعات

 (471) 11 41                                     المبيعات صافي

 (711) 00 1                                         الربح مجمل

 نقطة( 09) 141 011                                  الربح مجمل هامش
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II. المجمعة الدخل قائمة 
 

 4101الربع األول  4102الربع األول  (جم األلف)

 856،682 754،578 المبيعات صافي

 (271،514) (112،144) المبيعات تكلفة

 44,8244 40,8022 الربح مجمل

 42% 4,2 اإلجمالي الربح هامش

 2،776 4،422 إيرادات أخرى

 (76،411) (512،681) والتوزيع البيع مصروفات

 (41،512) (42،244) وعمومية إدارية مصروفات

 (54،611) (4،655) أخرى مصروفات

 (441) (241)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 0128102 ,42,,, التشغيل أنشطة نتائج

 542،121 521،152 (EBITDA) واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبلالتشغيلية  األرباح

 411 511 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح هامش

 616 - والشقيقة التابعة الشركات أرباح في القابضة نصيب

 51،414 (45،446) التمويلية( المصروفات) اإليرادات

 0028102 4%,208 الضرائب خصم قبل الربح صافي

 (56،787) (51،841) الدخل ضرائب

 (4،466) (4،144) مؤجلة ضرائب

 1,,28, 80,2%2 صافي األرباح
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III. المجمعة الميزانية 
 

 10/04/4101 10/1/4102 (جم لفاأل)

 0،192،920 0،744،071 ثابتة أصول

 0،170،247 0،071،171 التنفيذ تحت مشروعات

 22،122 21،729 النباتية الثروة

 27،152 27،152 الملكية حقوق بطريقة عليها محاسب استثمارات

 791 722 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 97،191 97،191 الشهرة

 309460,78 70,880,39 المتداولة غير األصول

 101،091 111،475 مخزون

 091،297 097،412 أخرى مدينة وأرصدة عمالء

 725 0،172 مستحق من أطراف ذوي عالقة 

 575،911 555،021 حكمها في وما نقدية

 078706,1, 1,,07160, المتداولة األصول

 01،191 9،714 مطالبات مخصص

 07،519 042،510 المكشوف على سحب – بنوك

 715،422 119،519 ائتمانية تسهيالت – بنوك

 01،111 01،111 األجل قصيرة قروض

 421،122 415،725 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 22،714 22،714 الدخل ضرائب

 451،295 427،195 المتداولالجزء  -طويلة األجل قروض

 071,0861, 07890731, االلتزامات المتداولة

 ,7,014 (,71073) رأس المال العاملصافي االلتزامات المتداولة  

 309910193 70,1308,9 االستثمار إجمالي

   :كاآلتي تمويله يتم

 711،152 711،152 والمدفوع المصدر المال رأس

 240،794 245،520 قانوني احتياطي

 111،941 111،941 إصدار عالوة – عام احتياطي

 - 415،150 4154المجنب من صافي أرباح عام 

 190،212 201،124 أرباح مرحلة

 101،121 21،017 الفصلية التوزيعات بعد الفترة أرباح صافي

 ,30,47048 30,130734 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 119 110 حقوق األقلية

 ,30,46073 30,130938 إجمالي  حقوق الملكية

 175،004 741،271 األجل طويلة قروض

 21،991 91،414 األجل طويلة أخرى التزامات

 5،401 2،720 مؤجلة إيرادات

 11،951 19،975 مؤجلة ضريبية التزامات

 87,0333 ,896087 األجل طويلة االلتزامات

 309910193 70,1308,9 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 الغذائية للصناعات جهينه شركة عن عامة نبذة

 وعدد ثابت صفوان السيد يد على 0921 عام في نشأتها منذ والزبادي والعصائر األلبان منتجات وتوزيع تصنيع في الرائدة الشركة الغذائية للصناعات جهينه شركة تعد

 .جم مليون 0.1 يبلغ مدفوع برأسمال المساهمين من

 المستهلك مع المستمر التواصل على الشركة وتحرص. جم مليون 4.2 بقيمة سنوية ومبيعات يوميًا طن 15 تبلغ إنتاجية بطاقة 0927 عام في اإلنتاج باكورة بدأت

 .المصرية البيوت جميع في رواًجا األكثر العالمة منها جعلت عاًما 11 على تربو واسعة بخبرة الشركة تتمتع حيث العمالء احتياجات جميع وتلبية

 من العمل فريق ويتكون جم، مليون 711 حاليًا يبلغ للشركة المدفوع المال رأس بأن علًما الجمهورية، أنحاء في لوجيستي و بيع مركز 45و مصانع 7 الشركة تمتلك

  .وعامل موظف 2511من أكثر

 الذمة إبراء بيان

 ينطوي وقد. الغذائية للصناعات جهينه شركة ومعتقدات وآراء والتقديرات الحالية، التوقعات على بنائها تم تاريخية، حقائق تعد ال والتي الوثيقة، هذه في الواردة البيانات

 في الواردة المعلومات بعض أن إلى اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرى، وعوامل مؤكدة وغير معروفة، وغير معروفة مخاطر على البيان هذا

 ،"يتوقع" ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سوف" ،"ربما" مثل تطلعية مصطلحات استخدام خالل من تحديدها ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهداف" تشكل الوثيقة هذه

 للشركة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلية األحداث وكذلك. المشابهة المصطلحات من غيرها أو منها منفي هو ما أو" يعتقد" أو" يواصل" ،"ينوي" ،"يقدر" ،"يشرع"

 .والشكوك المخاطر بعض على الغذائية للصناعات جهينه شركة أداء ويحتوي. المستقبلية البيانات أو االهداف هذه مثل تعكسها التي تلك عن جوهريا تختلف قد

  التالية األرقام على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 عيسى حسام فدوى/ ا

 المستثمرين عالقات رئيس

 Fadwa.issa@juhayna.com: إليكتروني بريد

 عبدهللا حسن شادي/ ا

 المستثمرين عالقات رئيس نائب

 Shady.abdalla@juhayna.com: إليكتروني بريد

 +414 1242 1207: تليفون

 +414 1242 1517: فاكس


