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3102الربع األول من عام   

 تقرير نتائج األعمال

 

 

للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع األول من عام  جهينه

3102 
 

 3102مايو  8
 
 

 المؤشرات المالية .0
 

 
  3102الربع األول من عام 

 

  %32مليون جم بنسبة زيادة  707 صافي المبيعات  

  %51مليون جم بنسبة زيادة  332 مجمل الربح  

  %23دة مليون جم بنسبة زيا 011 األرباح التشغيلية   

 التشغيليةح اربصافي اال   
 تقييم العمالت االجنبية رباحأ 
 إجمالي صافي الربح 

 %77 مليون جم بنسبة زيادة  73
 مليون جم 31
 مليون جم 27

 

 %21هامش مجمل الربح  %33مليون جم بنسبة زيادة  272 مبيعات األلبان  

 %27ش مجمل الربح هام %33مليون جم بنسبة زيادة  020 مبيعات الزبادي   

 %37هامش مجمل الربح  %32مليون جم بنسبة زيادة  032 مبيعات العصائر  

 %22هامش مجمل الربح  %157مليون جم بنسبة زيادة  37 المركزات مبيعات  

 %11هامش مجمل الربح  %22  زيادة مليون جم بنسبة  03 المبيعات الزراعية   

    

 
  
 

الرائدة المصرية وهي الشركة ، (JUFO.CAللصناعات الغذائية )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  جهينهم شركة أعلنت اليو –)القاهرة( 

الشركة بلغ صافي أرباح ، حيث 3102من عام  وللربع األلعن النتائج المالية المجمعة  –الطبيعية في تصنيع منتجات األلبان والزبادي والعصائر 

تقييم  رباحالك قبل اضافة االيرادات  الغير المتكررة الناتجة عن ذ، مقارنة بالربع األول من العام الماضي %62اع بمعدل وهو ارتف ،مليون جم 23

، بمعدل مليون جم202المبيعات بينما بلغت مليون جنية.   66مليون جنية، و عليه يصبح صافي الربح عن الربع االول  32العمالت االجنبية بمبلغ 

 .مقارنة بالربع األول من العام الماضي% 38نمو 

%، ومنتجات 33%، ومبيعات الزبادي بمعدل 36حققت الشركة نمًوا قويًا في أبرز قطاعات النشاط، حيث نجحت في تنمية مبيعات العصائر بمعدل 

 %. 33األلبان بمعدل 

صلة المبيعات القوية للصناعات الغذائية، عن اعتزازه بموا جهينهلشركة العضو المنتدب ورئيس مجلس اإلدارة  ،صفوان ثابتأعرب في هذا السياق 

العمل  يأتي نتيجةاالقتصادية الكلية التي تخيم على المشهد المصري. واعتبر أن نجاح الشركة في هذه األوقات الصعبة على الرغم من التحديات 

صد توجهات السوق االستثماري على تطوير البنية األساسية للنشاط الصناعي وترويج عالمة الشركة، مصحوبًا بحرص مسئولي التسويق على ر

 . جهينهمنتجات تتميز بها التي  الصحية الفوائدأهمية ب ، والعمل على توعية المستهلكمتواصلةبصورة 

حيث قامت الشركة بافتتاح اثنين من  ،جميع المستوياتبالشركة على مواصلة االستثمار في الكوادر البشرية أن هذه اإلنجازات تشجع ثابت وأوضح 

وظيفة جديدة خالل الربع األول  86توفير القليوبية، فضالً عن في اآلخر الجديدة وديدة خالل الربع األول، يقع أحدهما في القاهرة مراكز التوزيع الج

 في أسيوط ومدينة السادس من أكتوبر.مصانع الزبادي إلنشاء شركة إيجيفود بية الخاصة االستثمارالخطط مواصلة وذلك مع من العام، 

باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة ، 3102للصناعات الغذائية خالل الربع األول من عام  جهينهض أداء شركة وفيما يلي استعرا

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

www.juhayna.com 

 
*****

http://www.juhayna.com/
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 ( توزيع اإليرادات 0شكل )

 3103مقابل الربع األول  3102الربع األول 

  
 

 
 
 

 
 

 
مقابل الربع  3102عام الربع األول من (: األداء التشغيلي المجمع خالل 3شكل )

 3103األول 
 

 

 السادة المساهمون
 

ائية نتائج قياسية خالل الربع األول من عام للصناعات الغذ جهينهحققت شركة 

بفضل األداء المتميز في جميع قطاعات وأقسام الشركة خالل فترة  3102

التقرير. وتعتبر اإلدارة أن نمو المبيعات بهذه الصورة المشرفة، يعد نتيجة 

مباشرة لحرص الشركة على تنمية فريق العمل وتطوير البنية األساسية 

لفة، مصحوبًا بالجهود المستمرة لحسن تسويق العالمة لمشروعاتها المخت

 التجارية للشركة. 

وظيفة جديدة خالل الربع األول من العام، وقرابة  86وقد قامت الشركة بتوفير 

% من العاملين الجدد يشغلون وظائف القطاع التجاري من أجل المساعدة 21

مدير التنفيذي الجديد في تنمية المبيعات خالل المرحلة القادمة تحت قيادة ال

عاًما من العمل  08، والذي يحظى بخبرة تربو على واالبتكارلقطاع التسويق 

على تسويق األغذية االستهالكية بالعديد من الشركات الكبرى منها شركة آرال 

 فودز.

خالل الربع األخير،  جهينهوانضم عدد آخر من الموظفين الجدد إلى أسرة 

ي، ويشمل ذلك المدير التنفيذي الجديد للمصانع وتحديًدا بالقطاع الصناع

عام من العمل في مجال الصناعات  32وخطوط اإلنتاج، والذي يتمتع بخبرة 

 .Unileverالغذائية بالعديد من الشركات البارزة مثل شركة 

ومن المخطط أن يتصدر أولويات المديرين الجديدين خالل األشهر المقبلة، 

زبادي الجديد الخاص بشركة إيجيفود في محافظة العمل على افتتاح مصنع ال

أسيوط، بالتوازي مع بدء التشغيل الجزئي لمصنع إيجيفود في مدينة السادس 

 . فصل الصيفأشهر مع من أكتوبر لالستفادة من تزايد المبيعات بالتزامن 

وتهدف هذه االستثمارات إلى تحقيق النمو المستدام بأنشطة الشركة، حيث تأتي 

ي مع التقدم الذي أحرزناه في ملف التسويق، وتحديًدا في قطاع بالتواز

العصائر الطبيعية. كما تقوم الشركة باستحداث برنامج جديد لتنمية القطاع 

الزراعي من خالل تطوير آليات العمل مع الموردين وضخ االستثمارات 

ة من الالزمة لتنمية مزارع األلبان الخاصة بالشركة لتأمين اإلمدادات الالزم

مدخالت اإلنتاج. وتواصل الشركة دراسة سبل تعزيز شبكة التوزيع والمبيعات 

، 3102التي تم تدعيمها بمركزين جديدين للتوزيع خالل الربع األول من عام 

 يقع أحدهما في القاهرة الجديدة واآلخر في محافظة القليوبية.

للشركة على تقديم  على هذه الخلفية، يسرني اإلعالن عن موافقة الجمعية العامة

 20جم للسهم عن نتائج السنة المالية المنتهية في  1102توزيعات أرباح بقيمة 

، عالوة على قيام الشركة بتوزيع حصة العاملين من األرباح 3103ديسمبر 

 مليون جم. 02312اإلدارة وذلك بقيمة إجمالية  سومكافآت مجل

الغذائية إلى التفوق على  للصناعات جهينهأخيًرا وليس آخًرا، تتطلع شركة 

نفسها من جديد في الربع الثاني من العام، واالستعداد إلى ارتفاع معدالت 

الطلب خالل شهر رمضان الكريم الذي يعد أكثر مواسم العام نشاطاً. وأود 

التقدم بجزيل الشكر إلى كافة العاملين والموظفين بالشركة تقديًرا لمجهوداتهم 

، وغيرهم من ماليين المستهلكين الذين العمالءدين المستمرة، وجميع المور

 .جهينهوضعوا ثقتهم الغالية في عالمة 

 
 

 صفوان ثابت
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

 المنتدب

3103 

3102 

  األلبان 
    العصائر 
   الزراعة 

  الزبادي 
  المركزات 

   3102الربع األول 
   3103الربع األول 
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 تحليل قطاعات الشركة .3
 

 المبيعات المحلية .أولا 
 

ث حققت مبيعات الشركة زيادة بمعدل ، حي3102خالل الربع األول من عام  املحوظً نمًوا  جهينهسجلت القطاعات الخمس لشركة 

 . % مقارنة بالعام الماضي32
 

 صافي المبيعات )مليون جم(

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %32 257 372                                 قطاع األلبان         

 %33 020 012 قطاع الزبادي                                        

 %21 037 27 قطاع العصائر                                       

 %72 7 2                                قطاع المركزات      

 %22 03 7 القطاع الزراعي                                      

 %72 618 535 اإلجمالي                                           

 
 

 

 قطاع األلبان .8

حمالت ويعد ذلك نتيجة مباشرة لنجاح  –تماشيًا مع معدالت العام الماضي  – 3102% خالل الربع األول من عام 38شهدت مبيعات األلبان نمًوا بمعدل 

ئد الصحية للحليب المعبأ مقارنة بنظيره من الحليب بالفواالمستهلك ارتفاع وعي ، وردود األفعال اإليجابية تجاه العبوة الجديدة، مصحوبًا بالتسويقوالدعاية 

 .%20هامش الربح وقد بلغ غير المبستر. السائب 

 قطاع األلبان | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %33 51,010 11,275 المبيعات )بالطن(                                     

 %32 257 372 صافي المبيعات                                    

 %17 012 71 مجمل الربح                                        

  %20 %37 هامش مجمل الربح                                 

 
 

 قطاع الزبادي .7

وهو ما يرجع إلى % خالل نفس الفترة، 22مصحوبًا بوصول هامش الربح إلى ، 3102ن عام خالل الربع األول م% 33بمعدل ارتفعت مبيعات الزبادي 

اإلدارة إلى جهود الدعاية واإلعالن والتسويق ومواصلة ضخ االستثمارات الالزمة لتطوير البنية األساسية للمنشآت الصناعية التابعة للشركة. وتتطلع 

، فضالً عن التشغيل الجزئي لمصنع الشركة في مدينة السادس من شهر مايوخالل أسيوط ي محافظة افتتاح مصنع الزبادي الخاص بشركة إيجيفود ف

 . أشهر الصيفلالستفادة من نمو الطلب خالل أكتوبر 

 قطاع الزبادي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %31 07,125 01,377 المبيعات )بالطن(                                     

 %33 020 012 صافي المبيعات                                    

 %23 77 50 مجمل الربح                                        

  %27 %21 هامش مجمل الربح                                 
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 قطاع العصائر .3

 جهينهوقد قامت تعكس المبيعات القوية لقطاع العصائر مردود األنشطة التسويقية وحمالت الدعاية والتوعية التي تنوه بالفوائد الصحية لمنتجات الشركة. 

ع المختلفة لدفع عجلة المبيعات ومواصلة لعرض منتجات الشركة باألكشاك ومنافذ البيثالجات بطرح عدد من المبادرات التسويقية المتميزة تشمل توفير ال

 .%36%، مع وصول هامش الربح إلى 21، وهو ما ساهم في تنمية مبيعات القطاع بمعدل ترويج عالمة الشركة

 قطاع العصائر | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %37 02,272 05,220                           المبيعات )بالطن(           

 %21 037 27 صافي المبيعات                                    

 %12 22 32 مجمل الربح                                        

  %37 %31 هامش مجمل الربح                                 

 

 
 قطاع المركزات .4

في بيع الفائض إلى شركات أخرى والمشروبات، مع % من إنتاجه في تصنيع العصائر 21لمركزات أهمية خاصة للشركة، حيث تستخدم يمثل قطاع ا

الربع % خالل 62بمعدل نمًوا ( جهينهالمركزات )باستثناء المبيعات إلى شركة شهدت مبيعات أو تصديره إلى الدول العربية المجاورة. السوق المحلي 

 .% خالل نفس الفترة26وبلغ هامش الربح  3102عام األول من 

 قطاع المركزات | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %005 502 322 المبيعات )بالطن(                                     

 %72 7 2      صافي المبيعات                               

 %032 3 0 مجمل الربح                                        

  %27 %37 هامش مجمل الربح                                 

 

 
 الزراعيقطاع ال .5

، مصحوبًا بتحسن أسعار ارتفع أداء القطاع الزراعي بصورة ملحوظة، األمر الذي يرجع إلى تحسن الطقس وأثره على حجم الغلة وجودة المحصول

. وترتكز % خالل نفس الفترة21، فضالً عن نمو هامش الربح إلى 3102% خالل الربع األول من عام 62، وساهم ذلك في نمو المبيعات بمعدل التوريد

ألول تمثلت في محصول زراعة أعالف الماشية وأشجار الفاكهة ومحاصيل زراعية أخرى، علًما بأن مبيعات الربع اخطط القطاع الزراعي على 

  البطاطس الذي تم زراعته وبيعه.

 

 القطاع الزراعي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %(1) 2,217 2,723 المبيعات )بالطن(                                     

 %22 03 7                 صافي المبيعات                    

 %212 5 0 مجمل الربح                                        

  %11 %02 هامش مجمل الربح                                 
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 العمليات التصديريةثانياا. 
 

ت التي تصدرت تلك المبيعات، علًما بأن بدعم من المركزا 3102% خالل الربع األول من عام 22ارتفعت مبيعات التصدير بمعدل 

 % خالل الربع األول من العام23هامش الربح من العمليات التصديرية بلغ 
 

 العمليات التصديرية | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع األول

3103 

 الربع األول

3102 

 نسبة التغيير

 %30 5,271 1,235      المبيعات )بالطن(                                

 %25 27 37 صافي المبيعات                                    

 %272 00 0 مجمل الربح                                        

  %23 %1 هامش مجمل الربح                                 
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 ثالثاا. قائمة الدخل المجمعة

  
 3103الربع األول  3102ربع األول ال جنيه مصري( مليون)

 260 202 صافي المبيعات 

 (201) (286) المبيعاتتكلفة  

 050 332 مجمل الربح 

 %32 %23 هامش مجمل الربح 

 (21) (86) مصروفات البيع والتوزيع 

 (32) (36) إدارية وعموميةمصروفات  

 (3) (8) أخرى (مصروفاتإيرادات )

 50 010 نتائج أنشطة التشغيل

 026 63 (EBITDA) صافي األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %06 %31 واإلهالك واالستهالك هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

   

 0 0 الشقيقةنصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة و

 (03) 01 اإليرادات )المصروفات( التمويلية

 02 005 صافي الربح قبل خصم الضرائب 

 3 - فروق ضرائب سنوات سابقة

 (2) (02) الدخلضرائب 

 3 (3) الضريبة المؤجلة

 02 69 صافي الربح  

 

 
 التعليق: 

 

الغير  ك قبل اضافة االيراداتلذ، مقارنة بالربع األول من العام الماضي %62اع بمعدل وهو ارتف ،مليون جم 23الشركة بلغ صافي أرباح 

. مليون جنية 66مليون جنية، و عليه يصبح صافي الربح عن الربع االول  32تقييم العمالت االجنبية بمبلغ  رباحاالمتكررة الناتجة عن 
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 رابعاا. الميزانية المجمعة

 

 3103العام المالي  3102الربع األول  )مليون جنيه مصري(

 0،281 0،266 أصول ثابتة

 220 216 مشروعات تحت التنفيذ

 21 20 الثروة النباتية

 22 22 استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية

 1،8 118 أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

 62 62 الشهرة

 3,020 3,225 األصول طويلة األجل

 1،22 1122 األصول المحتفظ بها بغرض البيع

 228 262 مخزون

 022 302 عمالء وأرصدة مدينة أخرى

 0 3 تحق من أطراف ذوي عالقةمس

 321 062 سندات خزانة

 221 223 نقدية وما في حكمها

 0,390 0,530 األصول المتداولة

 03 02 مخصص مطالبات

 02 02 سحب على المكشوف –بنوك 

 220 688 تسهيالت ائتمانية –بنوك 

 23 26 قروض قصيرة األجل

 322 222 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 22 22 دخلضرائب ال

 023 082 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 201 0,296 اللتزامات المتداولة

 030 055 راس المال العامل

 3,915 3,521 إجمالي الستثمار

   يتم تمويله كاآلتي:

 216 216 رأس المال المصدر والمدفوع

 213 212 احتياطي قانوني

 220 220 عالوة إصدار –احتياطي عام 

 322 263 أرباح مرحلة

 -  أسهم الخزينة

 202 66 صافي أرباح الفترة بعد التوزيعات الفترية

 0688 0623 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم

 112 116 حقق األقلية

 0,626 0,623 حقوق الملكية

 236 212 قروض طويلة األجل

 23 22 التزامات أخرى طويلة األجل

 2 2 ؤجلةإيرادات م

 23 22 التزامات ضريبية مؤجلة

 902 562 اللتزامات طويلة األجل

 3,915 3,521 إجمالي حقوق الملكية واللتزامات طويلة األجل
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 للصناعات الغذائية جهينهنبذة عامة عن شركة 

 

علهى يهد السهيد  0682ائر والزبهادي منهذ نشهأتها فهي عهام للصهناعات الغذائيهة الشهركة الرائهدة فهي تصهنيع وتوزيهع منتجهات األلبهان والعصه جهينههتعد شركة 

 مليون جم. 012صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبلغ 

مليون جم. وتحهرص الشهركة علهى التواصهل المسهتمر مهع  312طن يوميًا ومبيعات سنوية بقيمة  22بطاقة إنتاجية تبلغ  0682بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

عاًمهها جعلههت منههها العالمههة األكثههر رواًجهها فههي جميههع البيههوت  32لبيههة جميههع احتياجههات العمههالء حيههث تتمتههع الشههركة بخبههرة واسههعة تربههو علههى المسههتهلك وت

 المصرية.

م، ويتكهون مليهون جه 216منفذ بيع ومراكز توزيع في أنحاء الجمهوريهة، علًمها بهأن رأس المهال المهدفوع للشهركة يبلهغ حاليًها  32مصانع و 6تمتلك ا لشركة 

 موظف وعامل. 2023فريق العمل من 

 

 بيان إبراء الذمة

للصههناعات  جهينهههالبيانههات الههواردة فههي هههذه الوثيقههة، والتههي ال تعههد حقههائق تاريخيههة، تههم بنائههها علههى التوقعههات الحاليههة، والتقههديرات وآراء ومعتقههدات شههركة 

ة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغهي االعتمهاد عليهه بشهكل مفهرط. ويجهب اإلشهارة الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروف

عيهة مثهل إلى أن بعهض المعلومهات الهواردة فهي ههذه الوثيقهة تشهكل ااألههدافب أو بالبيانهات المسهتقبليةب ويمكهن تحديهدها مهن خهالل اسهتخدام مصهطلحات تطل

، بيقهدرب، بينهويب، بيواصهلب أو بيعتقهدب أو مها ههو منفهي منهها أو غيرهها مهن المصهطلحات بربماب، بسهوفب، بيلهتمسب، بينبغهيب، بيتوقهعب، بيشهرعب

انهات المسههتقبلية. المشهابهة. وكهذلك األحهداث الفعليههة أو النتهائج أو األداء الفعلهي للشههركة قهد تختلهف جوهريهها عهن تلهك التههي تعكسهها مثهل هههذه االههداف أو البي

 ائية على بعض المخاطر والشكوك.للصناعات الغذ جهينهويحتوي أداء شركة 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية

 فدوى حسام عيسىا/ 

 رئيس عالقات المستثمرين

 Fadwa.issa@juhayna.com بريد إليكتروني:

 

 ا/ شادي حسن عبدهللا

 ت المستثمريننائب رئيس عالقا

 Shady.abdalla@juhayna.comبريد إليكتروني: 
 

 +313 2838 6202 تليفون:

 +313 2838 6262 فاكس:
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