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 4102من عام  الثانيجهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع 

 
 

 4102 عام من الثاني الربع
 المالية المؤشرات

 الربح صافي
 

 جم مليون 21
▼ 66% 

  قبل التشغيلية األرباح
 والفوائد الضرائب

 مليون جم 60
▼ 24% 

 الربح مجمل
 

 جم مليون 456
▼ 6% 

 المبيعات صافي
 

 جم مليون 451
▲ 6% 

  

 مبيعاتال

 الزراعة
 جم مليون 40

▼ 41% 

 المركزات
 جم مليون 45

▼ 42% 

 العصائر
 جم مليون 080
▲ 1245% 

  الزبادي
 جم مليون 464
▲ 02% 

  األلبان
 جم مليون 260
▲ 01% 

 

 
 

 4102 عام منالنصف األول 
 المالية المؤشرات

 الربح صافي
 

 جم مليون 84
▼ 60% 

  قبل التشغيلية األرباح
 والفوائد الضرائب

 مليون جم 024
▼ 44% 

 الربح مجمل
 

 جم مليون 266
▼ 6% 

 المبيعات صافي
 

 جم مليون 0,664
▲ 4% 

  

 مبيعاتال

 الزراعة
 جم مليون 46

▼ 6% 

 المركزات
 جم مليون 26

▼ 48% 

 العصائر
 جم مليون 445

▲ 8% 

  الزبادي
 جم مليون 256
▲ 01% 

  األلبان
 جم مليون 884
▲ 04% 

 

 

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

بزيادة سنوية مليون جنيه  451إيرادات الشركة  بلغت حيث ,4102 عام من الثاني للربع المجمعة المالية النتائج عن –والمشروبات  والعصائر والزبادي

  عن الربع الثاني من العام الماضي.% 66وهو انخفاض سنوي بمعدل  جنيهمليون  21إلى صافي الربح مع وصول %, 6قدرها 

قدرها إيرادات وذلك على , %60 سنوي انخفاض بمعدلمليون جنيه  84, بلغ صافي أرباح الشركة 4102يونيو  41وخالل األشهر الستة المنتهية في 

 %.4بمعدل ارتفاع سنوي وهو  ,مليون جنيه 0,664

, %02الزبادي بنسبة مبيعات وارتفعت % 01ارتفعت مبيعات األلبان بنسبة وقد رصدت الشركة نمو المبيعات بصورة ملحوظة خالل الربع الثاني, حيث 

. بصورة أساسية إلى زيادة أسعار المواد الخام% وهو ما يرجع 04بنسبة  زيادة تكلفة المبيعاتغطى عليه % 6مبيعات بنسبة إجمالي العلًما بأن نمو 

بتمرير قامت على مدار أشهر الربع الثاني الشركة , علًما بأن اربع نقاط% وهو انخفاض سنوي بواقع 46إلى هامش الربح اإلجمالي ذلك وصول  وصاحب

 التسعيرية لمنتجاتها بالسوق.القدرة ارتفاع مستفيدة من زيادات األسعار بصورة تدريجية 



 
 
 

 

  األعمال نتائج تقرير
 4102أغسطس  6القاهرة في 

4102الثاني  الربع|  األعمال نتائج تقرير  4  

% في مصروفات البيع والتوزيع نظًرا للتكاليف المرتبطة بطرح المنتجات الجديدة, وكذلك 44ربحية الشركة خالل الربع الثاني بالزيادة البالغة كذلك وتأثرت 

نيه في صورة مليون ج 04وصاحب ذلك قيام الشركة بسداد  من العام الماضي. الثانيتكلفة دعم باقة المنتجات الحالية والتي ال تنعكس على نتائج الربع 

  . %04التمويل بنسبة تكلفة فيما ارتفعت  .زيادة الكفاءة التشغيلية والماليةالذي يهدف إلى هيكلة الإعادة برنامج نهاية الخدمة في إطار مكافآت 

وأصبحت كافة العمليات االنتاجية  كافة األصـول التشـغيليـة من شــركة جهينـة الي الشركة المصرية لمنتجات األلبان,بيع وعلى صعيد آخر قامت الشركة ب

الخطوة في توحيد أنشطة اإلنتاج تلك تساهم من المقرر أن و .4102وذلك اعتبارا من أول أبريــل  ,والتشغيلية تتــم بالشـركة المصريـة لمنتجات االلبان

 عيد.على المدى البالتشغيلية األنشطة سعًيا لتعزيز كفاءة والمراقبة واإلشراف تحت مظلة واحدة 

 وتحليالت المتممة اإليضاحات إلى باإلضافة ,4102 يونيو 41الفترة المالية المنتهية في  خالل الغذائية للصناعات جهينه شركة أداء استعراض يلي وفيما

اإللكتروني:  الموقع زيارة عبر للشركة المالية القوائم من كاملة نسخة على الحصول ويمكن. العام من لثانيا الربع ونتائج ألحداث اإلدارة

www.juhayna.com 

  

http://www.juhayna.com/
http://www.juhayna.com/
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  المساهمون السادة

 مع ،الحليب خاصةو الخام المواد أسعار ارتفاعتحت وطأة  الثاني الربع خالل الشركةأرباح  تتراجع

سلبي ما ينطوي عليه ذلك من تأثير أخذاً في االعتبار  تدريجية بصورة المستهلك إلى الزيادة هذه تمرير

 خاللعلى رأس أولوياتها . وتضع اإلدارة تدارك هذا التأثير واألرباحعلى مستويات الهامش متوقع 

 . مع العمل على تحسين هامش الربح المقبلة المرحلة

 على البناء مواصلة لمن أج االستثماري هابرنامجنحو تنفيذ  قدًما الشركةستمضي  الخلفية هذه وعلى

 عام من األول النصف خالل جنيه مليون 382 بلغت إضافية استثماراتحزمة ب 3102 عام إنجازات

نتاج الزبادي والمنتجات المبردة، أكتوبر إل 6يجيفود إالتشغيل الجزئي لمصنع  مما أثمر عن ،3102

بيع  مراكز ثالثة افتتاح جانبلي إهر الصيف ورمضان شأخالل استعدادا لتلبية احتياجات السوق المتنامية 

 .بالجيزة وشبرامنت واإلسكندرية قنا في جديدة توزيعو

 322 قدرها بزيادة ،جنيه مليون 616 من جنيه مليون 120 إلى رأسمالها بزيادة كذلك الشركة وقامت

 .3102عام  أرباحالمرحلة وكذلك  األرباح منممولة  جنيه مليون

 لتحدياتا من الرغم على ككل المصري واالقتصاد الشركة مستقبلب انثقتوتعكس هذه المستجدات 

 خالل هذه المرحلة.شتى األنشطة االقتصادية  تواجهواألوضاع غير المواتية التي 

بفضل باقة المنتجات لشركة جهينه  التجارية ةعالمقوة الو اإلدارة ةقدر في كاملةوختاًما نؤكد ثقتنا ال

ة إلى جذاب قوماتا يحظى به من ملمنظًرا  مصر في االستهالكي للسوق الداعمة األسسوكذلك  ،المتنوعة

 جانب انطالق مسيرة اإلصالح.

 

 ثابت صفوان

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 

 

   توزيع اإليرادات توزيع اإليرادات

 
 4102الربع الثاني 

 
  28 –األلبان% 
   48 –الزبادي% 
  04 –العصائر% 
  4 –المركزات% 
  4 –الزراعة% 

 

 
 4104الربع الثاني 

 
  26 –األلبان% 
   46 –الزبادي% 
  41 –العصائر% 
  2 –المركزات% 
  4 –الزراعة% 

 

 
 4102النصف األول 

 
  51 –األلبان% 
   46 –الزبادي% 
  04 –العصائر% 
  4 –المركزات% 
  4 –الزراعة% 

 

 
 4104النصف األول 

 
  24 –األلبان% 
   46 –الزبادي% 
  04 –العصائر% 
  2 –المركزات% 
  4 –الزراعة% 

 

 
  

 

894 

277 

178 

140 

119 

950 

257 

118 

71 

40 

 اإليرادات

 مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل 
 الضرائب والفوائد

 صافي األرباح

  4102الربع الثاني        4104الربع الثاني 

 

 

(جم مليون)األداء التشغيلي المجمع   

 

1611 

504 

324 

244 

215 

1762 

476 

242 

149 

83 

 اإليرادات

 مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل 
 الضرائب والفوائد

 صافي األرباح

  4102النصف األول        4104النصف األول 

 

 

21 
004 

60 

021 

008 

466 

456 

068 

451 
842 

84 
405 

024 

422 

424 

512 
266 

442 

0,664 
0,600 
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I. الشركة قطاعات تحليل 
 

 المحلية المبيعات. أوالً 
 (جم مليون) المبيعاتصافي 

 
الربع الثاني 

3102 
الربع الثاني 

3102 
 التغيير

النصف األول 

3102 

النصف األول 

3102 
 التغيير

 %06 620 821 %06 262 222 األلبان قطاع

 %01 203 226 %02 320 363 الزبادي قطاع

 %6 210 232 %-3 066 062 العصائر قطاع

 %36 02 01 %-36 01 6 المركزات قطاع

 %-6 21 26 %-31 36 30 الزراعي القطاع

 %03 0،211 0،682 %01 808 816 اإلجمالي

 

 قطاع األلبان .0
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثاني 

3102 
الربع الثاني 

3102 
 التغيير

النصف األول 
3102 

النصف األول 
3102 

 التغيير

 %6 010.331 016.263 %2 20.188 22.622 (                                     بالطن) المبيعات

 %06 620 821 %06 262 222                                     المبيعات صافي

 %1 306 306 %1 016 016                                         الربح مجمل

 (نقاط 2)  %21 %36 (نقاط 2)  %38 %32                                  الربح مجمل هامش

 

  قطاع الزبادي .4
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثاني 

3102 
الثاني الربع 

3102 
 التغيير

النصف األول 

3102 

النصف األول 

3102 
 التغيير

 %-2 28.160 26.122 %1 31.186 30.166 (                                     بالطن) المبيعات

 %01 203 226 %02 320 363                                     المبيعات صافي

 %0 026 028 %00 68 86                                         الربح مجمل

 (نقاط 2) %22 %23 (نقطة 0) %22 %22                                  الربح مجمل هامش

 

 قطاع العصائر .4
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثاني 

3102 
الربع الثاني 

3102 
 التغيير

النصف األول 
3102 

النصف األول 
3102 

 التغيير

 %3 22.322 26.262 %-1 32.828 32.220 (                                     بالطن) المبيعات

 %6 210 232 %-3 066 062                                     المبيعات صافي

 %-3 12 13 %-02 60 22                                         الربح مجمل

 (نقاط 2) %20 %38 (نقاط 2) %22 %21                                  الربح مجمل هامش

 

 قطاع المركزات .2
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثاني 

3102 
الربع الثاني 

3102 
 التغيير

النصف األول 

3102 

النصف األول 

3102 
 التغيير

 %2 0.231 0.261 %-22 816 223 (                                     بالطن) المبيعات

 %36 02 01 %-36 01 6                                     المبيعات صافي

 %32 6 6 %-03 2 2                                         الربح مجمل

 (نقطة 0) %28 %26 نقاط 8 %21 %28                                  الربح مجمل هامش

 

 القطاع الزراعي .5
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثاني 

3102 
الربع الثاني 

3102 
 التغيير

النصف األول 

3102 

النصف األول 

3102 
 التغيير

 %-6 22.311 21.112 %-6 32.868 32.086 (                                     بالطن) المبيعات

 %-6 21 26 %-31 36 30                                     المبيعات صافي

 %-011 1 (0) %-026 2 (3)                                         الربح مجمل

  %32 %-3  %06 %-8                                  الربح مجمل هامش
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 التصديرية العمليات .ثانًيا
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثاني 

3102 
الربع الثاني 

3102 
 التغيير

النصف األول 

3102 

النصف األول 

3102 
 التغيير

 %-03 03.316 01.666 %-03 8،132 6،126 (                                     بالطن) المبيعات

 %-21 003 61 %-20 66 22                                     المبيعات صافي

 %-60 22 02 %-26 32 01                                         الربح مجمل

 (نقطة 02) %20 %06 (نقطة 03) %20 %01                                  الربح مجمل هامش
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II. المجمعة الدخل قائمة 
 

 3102األول النصف  3102األول  النصف 3102الثاني الربع  3102 ثانيالربع ال (جم مليون)

 0,600 0,664 842 451 المبيعات صافي

(0,486) (606) (644) المبيعات تكلفة  (0,016)  

 512 224 422 452 الربح مجمل

%42 اإلجمالي الربح هامش  10%  42% 10% 

 08 01 04 6 إيرادات أخرى

(422) (016) (021) والتوزيع البيع مصروفات  (044)  

 (64) (64) (44) (46) وعمومية إدارية مصروفات

(00) (04) (8) أخرى مصروفات  (42)  

(1,4)  أعضاء مجلس اإلدارة بدالت حضور  (1,0)  (1,6) (1,2) 

 422 041 021 01 التشغيل أنشطة نتائج

 008 068 424 442 (EBITDA) واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبلالتشغيلية  األرباح

%04 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح هامش  41%  02% 41% 

 022 022 126 022 والشقيق التابعة الشركات أرباح في القابضة نصيب

(04) 1 (04) مكافآت نهاية الخدمة  1 

 55 40 44 8 )وفروق العملة( التمويلية اإليرادات

(46) المصروفات التمويلية  (41) (61) (54) 

 420 014 012 25 الضرائب خصم قبل الربح صافي

 1 0 1 0 من فترات سابقةضريبية فروقات 

(06)  (4)  (6)  الدخل ضرائب   (46)  

(4) (6) 0 الضريبة المؤجلة  (8)  

 405 11 000 21 صافي األرباح
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III. المجمعة الميزانية 
 

 20/03/3102 21/6/3102 (جم لفاأل)

 0،618،180 0،620،360 ثابتة أصول

 0،160،236 0،383،220 التنفيذ تحت مشروعات

 28،188 20،136 النباتية الثروة

 26،628 21،128 الملكية حقوق بطريقة عليها محاسب استثمارات

 611 686 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 16،112 16،112 الشهرة

 2103,1962 3,,612,21 طويلة األجل األصول

 606،011 626،181 مخزون

 011،216 366،211 أخرى مدينة وأرصدة عمالء

 682 162 مستحق من أطراف ذوي عالقة 

 262،122 231،213 حكمها في وما نقدية

 16261,91, ,,,1,,,1, المتداولة األصول

 01،111 1،166 مطالبات مخصص

 06،211 22،812 المكشوف على سحب – بنوك

 662،322 812،802 ائتمانية تسهيالت – بنوك

 01،111 06،111 األجل قصيرة قروض

 322،222 322،662 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 28،663 1 الدخل ضرائب

 326،812 326،330 المتداولالجزء  -قروض طويلة األجل

 161,12,1, 1,161111, االلتزامات المتداولة

 6,1139 (01,62) رأس المال العاملصافي االلتزامات المتداولة  

 210011101 ,,6129619 االستثمار إجمالي

   :كاآلتي تمويله يتم

 616،122 120،212 والمدفوع المصدر المال رأس

 230،613 232،220 قانوني احتياطي

 221،131 221،131 إصدار عالوة – عام احتياطي

 210،822 206،232 أرباح مرحلة

 ,202،181 83،128 ترةالف توزيعات بعد الفترة أرباح صافي

 ,21,36132 21,011,19 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 621 631 حقوق األقلية

 21,3,1629 21,011110 إجمالي  حقوق الملكية

 662،003 820،612 األجل طويلة قروض

 82،116 81،861 األجل طويلة أخرى التزامات

 2،306 2،226 مؤجلة إيرادات

 66،122 61،202 مؤجلة ضريبية التزامات

 26,1211 ,1991126, األجل طويلة االلتزامات

 210011101 ,,6129619 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 الغذائية للصناعات جهينه شركة عن عامة نبذة

 وعدد ثابت صفوان السيد يد على 0182 عام في نشأتها منذ والزبادي والعصائر األلبان منتجات وتوزيع تصنيع في الرائدة الشركة الغذائية للصناعات جهينه شركة تعد

 .جم مليون 0.2 يبلغ مدفوع برأسمال المساهمين من

 المستهلك مع المستمر التواصل على الشركة وتحرص. جم مليون 3.2 بقيمة سنوية ومبيعات يوميًا طن 22 تبلغ إنتاجية بطاقة 0186 عام في اإلنتاج باكورة بدأت

 .المصرية البيوت جميع في رواًجا األكثر العالمة منها جعلت عاًما 21 على تربو واسعة بخبرة الشركة تتمتع حيث العمالء احتياجات جميع وتلبية

 من العمل فريق ويتكون جم، مليون120 حاليًا يبلغ للشركة المدفوع المال رأس بأن علًما الجمهورية، أنحاء في لوجيستي و بيع مركز 36و مصانع 6 الشركة تمتلك

  .وعامل موظف 2111من 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

 +313 2838 6206: تليفون

 +313 2838 6266: فاكس


