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 4102من عام الثالث جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع 

 1122 عام منالثالث  الربع
 المالية المؤشرات

 الربح صافي
 

 جم مليون 42
▼ 21% 

  قبل التشغيلية األرباح
 والفوائد الضرائب

 مليون جم 221
▼ 21% 

 الربح مجمل
 

 جم مليون 142
▼ 1% 

 اتيراداإل
 

 جم مليون 2111
▲ 24% 

  

 مبيعاتال

 الزراعة
 جم مليون 21
▲ 21% 

 المركزات
 جم مليون 22
▲ 21% 

 العصائر
 جم مليون 211
▲ 2% 

  الزبادي
 جم مليون 122
▲ 2% 

  األلبان
 جم مليون 412
▲ 12% 

 
 

 1122 عام منتسعة أشهر أول 
 المالية المؤشرات

 الربح صافي
 

 جم مليون 211
▼ 42% 

  قبل التشغيلية األرباح
 والفوائد الضرائب

 مليون جم 122
▼ 12% 

 الربح مجمل
 

 جم مليون 114
▼ 4% 

 اتيراداإل
 

 جم مليون 1111
▲ 22% 

    

 مبيعاتال

 الزراعة
 جم مليون 41

▲ 2% 

 المركزات
 جم مليون 22
▼ 22% 

 العصائر
 جم مليون 421
▲ 1% 

  الزبادي
 جم مليون 141
▲ 1% 

  األلبان
 جم مليون 2121
▲ 21% 

 

 

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

مليون جنيه بزيادة  2111، حيث بلغت إيرادات الشركة 1122لربع الثالث من عام فترة اعن النتائج المالية المجمعة ل –والزبادي والعصائر والمشروبات 

 .%21مليون جنيه وهو انخفاض سنوي بمعدل  42، مع وصول صافي الربح إلى %24سنوية قدرها 

 مليون جنيه 211وبلغ صافي الربح . %22وهو ارتفاع سنوي بمعدل  ،مليون جنيه 1111الشركة  إيرادات تبلغ، 1122خالل أول تسعة أشهر من عام و

 .%42بمعدل خالل نفس الفترة فيما يعد انخفاًضا سنوًيا 

ارتفعت بقطاع األلبان الذي الشركة وتحديًدا نمو أعمال ، فيما يعكس 1122خالل الربع الثالث من عام  %24ورصدت الشركة نمو إجمالي المبيعات بمعدل 

ما يرجع بصورة م %11تكلفة المبيعات بنسبة ارتفاع  اعليه. غير أن هذه المستجدات غطى %21حجم المبيعات بنسبة على خلفية ارتفاع  %12بنسبة إيراداته 

 صر"."تحيا ملصندوق غير متكررة وكذلك تقديم تبرعات مالية التمويل مصروفات ارتفاع ، فضالً عن األلبانمثل ، أساسية إلى زيادة أسعار المواد الخام

 .تحسنا طفيفاً بمعدالت الهامش 1122الشركة أن تشهد األشهر األخيرة من عام وتتوقع إدارة 

، باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت 1122سبتمبر  11وفيما يلي استعراض أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية خالل الفترة المالية المنتهية في 

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

www.juhayna.com 

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

غة فضالً عن الزيادة البال، األلبان الزيادة السنوية الكبيرة في تكلفة 4102نتائج الربع الثالث من عام تعكس 

 .،مليون جنيه لصندوق تحيا مصر 3قيام الشركة بالتبرع بمبلغ إلى جانب في مصروفات التمويل ،  53%

وعلى هذه الخلفية فإن الشركة راضية عن نتائج الربع الثالث بشكل عام، وتحديًدا نتائج قطاع األلبان الذي 

الربع بفضل الطفرة الموسمية التي يتسم بها  %42بمعدل  وارتفعت إيراداته %04ارتفعت مبيعاته بمعدل 

في مقومات صناعة األلبان بصورة عامة وعالمة جهينه على وجه التحديد خالل نثق . ومن جهة أخرى الثالث

فضالً عن رصد بوادر التعافي االقتصادي  ،انخفاض تكاليف المواد الخام توقع بفضل ،وما بعده 4103عام 

 .المتوقع أن تأتي بمردود إيجابي على السوق االستهالكي في مصر

 594 لغتب إضافية استثمارات بحزمة االستثماري برنامجها تنفيذب قدًماتتطلع شركة جهينه إلى المضي و

إتمام و ،كتمال مصنع إيجي فودا أبرزها إنجازاتأثمر عن عدة الذي و ،منذ بداية هذا العام جنيه مليون

 في جديدة زيعوتو بيع مراكزثالثة افتتاح ، وكذلك بالشركة خاصةال لباناأل مزرعةات البنية األساسية لتجهيز

 .بالجيزة وشبرامنت قناو  اإلسكندرية

 4103تحقيق أداء متميز خالل عام قدرتنا على أن المعطيات الراهنة تدعم نود اإلعراب عن ثقتنا بوختاًما 

 بغرض ترسيخ وتنمية ريادتها السوقية. ات الحالية والمستقبليةإلى توظيف االستثمار عحيث نتطل

 ثابت صفوان

 المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 

 

 

 

 

 

   توزيع اإليرادات توزيع اإليرادات

 
 1122الثالث الربع 

 
  41 –األلبان% 
   12 –الزبادي% 
  21 –العصائر% 
  1 –المركزات% 
  2 –الزراعة% 

 

 
 1121الثالث الربع 

 
  22 –األلبان% 
   11 –الزبادي% 
  21 –العصائر% 
  1 –المركزات% 
  2 –الزراعة% 

 

 
 1122تسعة أشهر أول 

 
  41 –األلبان% 
   11 –الزبادي% 
  22 –العصائر% 
  1 –المركزات% 
  1 –الزراعة% 

 

 
 1121أول تسعة أشهر 

 
  21 –األلبان% 
   11 –الزبادي% 
  22 –العصائر% 
  1 –المركزات% 
  1 –الزراعة% 

 

 
  

 

266

181

137

93

257

159

112

40

اإليرادات

مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل
ك الضرائب والفوائد واإلهال

واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد

صافي األرباح
42 
21 

221 
211 

242 

122 
142 

212 

2111 

112 

  1122الربع الثالث       1121 الربع الثالث 

(جم مليون)األداء التشغيلي المجمع   

  1122أول تسعة أشهر        1121أول تسعة أشهر 

2486

770

505

381

308

2770

476

401

261

137

اإليرادات

مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل
ك الضرائب والفوائد واإلهال

واالستهالك

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد

صافي األرباح 211 
111 

122 
112 

212 

111 
114 

414 

1111 
1212 
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I. الشركة قطاعات تحليل 
 

 المحلية المبيعات. أوالً 
 (جم مليون) المبيعاتصافي 

 

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9

4102 
أشهر  9

4105 
 التغيير

 %22 2211 2112 %12  122  221 األلبان قطاع

 %1 111 141 %2 121 122 الزبادي قطاع

 %1 221 224 %1 241 211 العصائر قطاع

 %11 11 11 %11 1 2 المركزات قطاع

 %2 21 41 %21 2 21 الزراعي القطاع

 %05 4537 4660 %02 061  799  اإلجمالي

 

 

 

 قطاع األلبان .2
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

 

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9

4102 
أشهر  9

4105 
 التغيير

 %6 032 144 026 523 %9 32 695 39 692 (                                     بالطن) المبيعات

 %09 0046 0559 %42 592 291                                     المبيعات صافي

 %3 503 551 %02 011 002                                         الربح مجمل

 نقطة( 5) %43 %43 نقطة( 4) %43 %45                                  الربح مجمل هامش

 

  قطاع الزبادي .1
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9

4102 
أشهر  9

4105 
 التغيير

 %-5 20 625 21 055 %-4 45 294 45 033 (                                     بالطن) المبيعات

 %6 614 631 %0 491 492                                     المبيعات صافي

 %-5 433 426 %-9 019 99                                         الربح مجمل

 نقطة( 5) %52 %55 نقطة( 2) %53 %52                                  الربح مجمل هامش

 

 قطاع العصائر .1
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9

4102 
أشهر  9

4105 
 التغيير

 %0 23 922 29 326 %-4 45 649 45 035 (                                     بالطن) المبيعات

 %3 221 293 %3 033 064                                     المبيعات صافي

 %-0 025 024 1 31 31                                         الربح مجمل

 نقطة( 4) %50 %49 نقطة( 4) %50 %49                                  الربح مجمل هامش

 

 قطاع المركزات .2
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9
4102 

أشهر  9
4105 

 التغيير

 %03 0961 4421 %56 231  390  (                                     بالطن) المبيعات

 %46 44 43 %46 6 9                                     المبيعات صافي

 %-3 3 3 %-62 4 0                                         الربح مجمل

 نقطة( 9) %56 %43 نقطة( 43) %53 %6                                  الربح مجمل هامش
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 الزراعي القطاع .4
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9
4102 

أشهر  9
4105 

 التغيير

 %3 59 233 24 639 %33 2532 00 622 (                                     بالطن) المبيعات

 %2 23 31 %23 9 05                                     المبيعات صافي

  00 (9)  4 (3)                                         الربح مجمل

  %42 %-03   %41 %-20                                  الربح مجمل هامش

 

 

 

 

 التصديرية العمليات .ثانًيا
 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

  
الربع الثالث 

4102 
الربع الثالث  

4105 
 التغيير

أشهر  9

4102 
أشهر  9

4105 
 التغيير

(                                     بالطن) المبيعات  2552 4164 019%  015 03  523 02  3%  

%011 03 51                                     المبيعات صافي  019 046 02-%  

%42 5 2                                         الربح مجمل  06 53 32-%  

%04                                  الربح مجمل هامش  41% نقطة( 3)   02%  51% نقطة( 02)   
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II. المجمعة الدخل قائمة 
 

 4105أشهر  7 4102أشهر  7 4105الربع الثالث  4102الربع الثالث  )ألف جم(

 1 212 124 1 111 121 114 421 2 111 111 صافي المبيعات

 (2 122 122)  (1 114 241) (221 111)  (121 211)  تكلفة المبيعات

 991 155 952 037 463 309 437 451 مجمل الربح

 %12 %11 %11 %12 هامش الربح اإلجمالي

 11 121 22 112 4 412 2 211 إيرادات أخرى

 (112 211) (141 214)  (21 111)  (212 111)  مصروفات البيع والتوزيع

 (21 112) (212 122)  (14 441)  (12 112)  مصروفات إدارية وعمومية

 (11 222) (22 214) (2 122) (1 111) مصروفات أخرى

 (112) (111) (122) (11)  بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 501 957 400 013 056 629 004 970 نتائج أنشطة التشغيل

 412 212 211 112 211 144 241 221 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %11 %22 %12 %22 هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 2 214 1 111 - 2 211 نصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيق

 - (22 111)  - (111) نهاية الخدمة مكافآت

 (12 224) (22 221) (12 212)  (21 111)   اإليرادات والمصروفات التمويلية

 533 297 094 622 016 920 91 050 صافي األرباح قبل الضرائب

 212 212   فريق ضرائب سنوات سابقة

 (12 211) (11 112) (21 112) (24 211)  ضرائب الدخل

 (1 212) (2 122) (121) (2 111) المؤجلةالضريبة 

 510 411 056 995 75 031 35 967 صافي األرباح
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III. المجمعة الميزانية 
 

 50/04/4105 51/9/4102 (جم ألف)

0 620 031 ثابتة أصول  930 293 0 

0 554 432 التنفيذ تحت مشروعات  246 160 0 

33 292 النباتية الثروة  133 23 

 26 233 31 165 الملكية حقوق بطريقة عليها محاسب استثمارات

 691 632 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

96 195 الشهرة  195 96  

3 672 058 طويلة األجل األصول  830 429 6  

202 091 215 422 مخزون  

091 296 404 323 أخرى مدينة وأرصدة عمالء  

 114 212 مستحق من أطراف ذوي عالقة 

253 313 حكمها في وما نقدية  955 363  

1 656 330 المتداولة األصول  985 303 1  

 01 191 3 223 مطالبات مخصص

 06 319 44 212 المكشوف على سحب – بنوك

635 200 ائتمانية تسهيالت – بنوك  422 623 

 01 111 02 111 األجل قصيرة قروض

 425 522 464 353 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 23 624 - الدخل ضرائب

 432 393 431 331 الجزء المتداول -قروض طويلة األجل

1 353 590 االلتزامات المتداولة  095 351 1 

31 528 (181 618)  رأس المال العامل  

3 175 234 االستثمار إجمالي  547 445 6 

   :كاآلتي تمويله يتم

920 213 والمدفوع المصدر المال رأس  132 612  

 240 694 243 630 قانوني احتياطي

 551 941 551 941 إصدار عالوة – عام احتياطي

203 251 أرباح مرحلة  352 590 

 505 131 052 230 الفترة توزيعات بعد الفترة أرباح صافي

6 658 910 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق  201 123 6  

 212 112 حقوق األقلية

6 651 146 إجمالي  حقوق الملكية  368 129 6 

 263 004 624 922 األجل طويلة قروض

32 563 األجل طويلة أخرى التزامات  992 35  

3 402 5 904 مؤجلة إيرادات  

 22 935 60 096 مؤجلة ضريبية التزامات

 031 677 469 997 األجل طويلة االلتزامات

3 175 234 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي  547 445 6 
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 الغذائية للصناعات جهينه شركة عن عامة نبذة

 وعدد ثابت صفوان السيد يد على 0935 عام في نشأتها منذ والزبادي والعصائر األلبان منتجات وتوزيع تصنيع في الرائدة الشركة الغذائية للصناعات جهينه شركة تعد

 .جم مليون 0.5 يبلغ مدفوع برأسمال المساهمين من

 وتلبية المستهلك مع المستمر التواصل على الشركة وتحرص. جم مليون 4.2 بقيمة سنوية ومبيعات يوميًا طن 53 تبلغ إنتاجية بطاقة 0936 عام في اإلنتاج باكورة بدأت

 .المصرية البيوت جميع في رواًجا األكثر العالمة منها جعلت عاًما 51 على تربو واسعة بخبرة الشركة تتمتع حيث العمالء احتياجات جميع

 أكثر من العمل فريق ويتكون جم، مليون920 حاليًا يبلغ للشركة المدفوع المال رأس بأن علًما الجمهورية، أنحاء في لوجيستي و بيع مركز42و مصانع 6 الشركة تمتلك

  .وعامل موظف 2311من

 الذمة إبراء بيان

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

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

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

 قد شركةلل 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

  التالية األرقام على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 عيسى حسام فدوى/ ا

 المستثمرين عالقات رئيس

 Fadwa.issa@juhayna.com: إليكتروني بريد

 +414 5343 2206: تليفون

 +414 5343 2326: فاكس


