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3102الربع الثاني من عام   

 تقرير نتائج األعمال

 

 

من عام  الثانيللصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع  جهينه

3102 
 

 3102أغسطس  32
 
 

 المؤشرات المالية .0
 

 
  3102من عام  الثانيالربع 

 

  %37مليون جم بنسبة زيادة سنوية  498 صافي المبيعات  

  %32مليون جم بنسبة زيادة سنوية  377 الربح مجمل  

 )قبل الضرائب والفوائد(األرباح التشغيلية   

 الربح صافي
 ارباح تقييم العمالت االجنبية                                     

 %23مليون جم بنسبة زيادة سنوية  081
 مليون جم  010
 م جمليون  04

 

 
 

  %32مليون جم بنسبة زيادة سنوية  009 صافي الربح اجمالي    

 %34هامش مجمل الربح  %33مليون جم بنسبة زيادة سنوية  804 مبيعات األلبان  

 %28هامش مجمل الربح  %07مليون جم بنسبة زيادة سنوية  320 مبيعات الزبادي   

 %28هامش مجمل الربح  %39مليون جم بنسبة زيادة سنوية  041 مبيعات العصائر  

 %83هامش مجمل الربح  %313مليون جم بنسبة زيادة سنوية  29 مبيعات المركزات  

 %07هامش مجمل الربح  %94 ةسنويزيادة مليون جم بنسبة  32 المبيعات الزراعية   

    

 
  

 
  3102النصف األول من عام 

 

  %37مليون جم بنسبة زيادة سنوية  0200 صافي المبيعات  

  %22مليون جم بنسبة زيادة سنوية  318 مجمل الربح  

 
 

 (قبل الضرائب والفوائد )األرباح التشغيلية 

 الربح صافي
 االجنبية العمالت تقييم ارباح

 %33مليون جم بنسبة زيادة سنوية  388
 مليون جم  072
 مليون جم 83

 

  %41مليون جم بنسبة زيادة سنوية  303 صافي الربح اجمالي    

 %39هامش مجمل الربح  %33مليون جم بنسبة زيادة سنوية  743 مبيعات األلبان  

 %23هامش مجمل الربح  %09مليون جم بنسبة زيادة سنوية  803 مبيعات الزبادي   

 %20هامش مجمل الربح  %39مليون جم بنسبة زيادة سنوية  219 مبيعات العصائر  

 %80هامش مجمل الربح  %371مليون جم بنسبة زيادة سنوية  23 مبيعات المركزات  

 %38هامش مجمل الربح  %92مليون جم بنسبة زيادة سنوية  29 المبيعات الزراعية   

    

 
 

وهي الشركة ، (JUFO.CAللصناعات الغذائية )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  جهينهأعلنت اليوم شركة  –)القاهرة( 

، 3102من عام  الثانيلربع لعن النتائج المالية المجمعة  –الطبيعية الرائدة في تصنيع منتجات األلبان والزبادي والعصائر المصرية 

بينما بلغت مقارنة بالربع الثاني عن العام الماضي ، %22وهو ارتفاع سنوي بمعدل  ، مليون جم 010الشركة بلغ صافي أرباح حيث 

 .من العام الماضيالثاني مقارنة بالربع % 37، بمعدل نمو مليون جم 298المبيعات 
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% مقابل النصف األول من العام 84، بزيادة سنوية 3102مليون جم خالل النصف األول من عام  072وبلغ صافي أرباح الشركة 

مليون وعلية يصبح صافي  83وذلك قبل اضافة االيرادات الغير متكررة الناتجة عن ارباح تقييم العمالت االجنبية بمبلغ الماضي، 

 % خالل نفس الفترة.37مليون جم، بزيادة سنوية  0100بينما بلغت اإليرادات مليون   304الربح عن النصف االول 

%. ويرجع نمو األرباح 39التي سجلت صافي زيادة  العصائربقيادة مبيعات قطاعات النشاط، نجحت الشركة في تنمية مبيعات جميع 

الشركة على طرح عدد من المبادرات التسويقية الناجحة لدعم المبيعات والعالمة التجارية للشركة، وأبرزها تزويد األكشاك إلى تركيز 

ومحالت البقالة الصغيرة بثالجات عرض منتجات الشركة، فضالً عن إتمام التوسعات االستثمارية التي تتضمن افتتاح مصنع جديد 

  وتحسين آليات العمل بمنظومة التوزيع الخاصة بالشركة. وضخ االستثمارات المالية لتطوير

نمو بسروره للصناعات الغذائية، عن  جهينهلشركة العضو المنتدب ورئيس مجلس اإلدارة  ،صفوان ثابتأعرب في هذا السياق 

، مشيًرا 3102خالل الربع الثاني من عام  على المشهد المصري تعلى الرغم من التحديات االقتصادية التي خيماإليرادات واألرباح 

إلى قيام الشركة بافتتاح مصنع الزبادي الجديد تحت شركة إيجيفود، ورصدت نمو مبيعات الزبادي في محافظات الوجه القبلي بمصر، 

الجيزة، مع افتتاح فضالً عن جهود الشركة لدعم وتعزيز أسطول التوزيع، وطرح المبادرة التسويقية الناجحة في محافظتي القاهرة و

 . ثالثة مراكز توزيع جديدة في السوق المحلي

خالل الربع الثالث، غير أنه واثق من أن الشركة تمكنت من تجاوز المحنة  التطورات السياسية واالقتصاية وتوقع ثابت استمرار موجة 

لعمل أو أضرار أو تلفيات بالمنشآت اإلنتاجية التابعة التي مرت بها البالد على مدار األسابيع الماضية دون أية خسائر في أرواح فريق ا

 للشركة على خلفية تطبيق سياسة األمن والسالمة في جميع منشآت جهينه بالمحافظات المصرية

باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة ، 3102من عام الثاني للصناعات الغذائية خالل الربع  جهينهوفيما يلي استعراض أداء شركة 

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

 www.juhayna.comاإللكتروني: 

 
*****

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

 

 
 

 
 

 السادة المساهمون
 

 النتائج أيديكم بين أضع وأن الغذائية، للصناعات جهينه شركة مستجدات معكم استعرض

 واالقتصادية السياسية التطورات من بالرغم ، الثاني الربع خالل الشركة حققتها التي الجيدة

 استثماراتنا و  االستهالكية األغذية قطاع في الرائدة مكانتنا أن غير ، البالد بها تمر التي

 تحقيق في كبير أثر لها كانت اللوجستية و البيعية الفروع في  خاصة السابقة الفترة خالل

  .. االقتصادية االهتزازات عن بمنأى وضعتناو ، المبيعات في النمو

 شهر خالل أسيوط محافظة في الزبادي إلنتاج الجديد ‹إيجيفود› مصنع بافتتاح الشركة قامت

 بتكلفة توسعات و استثمارات تنفيذ تم كما. جنية مليون 031 استثمارية بتكلفة الماضي مايو

 وتجديد زيادة تم و. العام من األول النصف خالل جنية مليون 821 قدرها استثمارية

 للشركة التنظيمي الهيكل دعم تم وكذلك  ونقل وتوزيع بيع سيارة 331  بعدد االسطول

 خالل الجنسين من بيع مندوبين و فني و مهندس و موظف 147 تعيين فتم جديدة بكفاءات

  .العام من االول النصف

 قضية بشأن االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية جهاز مع التصالح نبأ أحيطكم

  .الصفحة تلك لطي قانوناً  المقررة الغرامة سداد وتم ، جهينه شركة ضد المثارة االحتكار

 الحفاظ بهدف  االستراتيجية خططها تنفيذ  علي تعمل سوف جهينه شركة فان ، اخيرا و

 الغذائية الصناعات سوق في ريادتها علي

 صفوان ثابت

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 

 (: األداء التشغيلي المجمع 3شكل )

 

 

82.7% 

33.4% 

31.3% 

8.2% 2% 

84.2% 

37.9% 

09.4% 

0.4% 0.9% 

84.4% 

33.2% 

09.3% 

8% 3.8% 

31.4% 

37.2% 

09% 

0.8% 0.2% 

712 

331 
029 018 72 

498 

377 
074 081 009 

األرباح التشغيلية  مجمل الربح اإليرادات

قبل الضرائب 

والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

األرباح التشغيلية 

قبل الضرائب 

 والفوائد

 صافي الربح

0،327 

273 
321 034 009 

0،200 

318 
238 388 303 

األرباح التشغيلية  مجمل الربح اإليرادات

قبل الضرائب 

والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

األرباح التشغيلية 

قبل الضرائب 

 والفوائد

 صافي الربح

  األلبان 
    العصائر 
   الزراعة 

  الزبادي 
  المركزات 

   3102الربع الثاني 
   3103الربع الثاني 

   3102النصف األول 
   3103النصف األول 

الثاني الربع 

3102 

الثاني الربع 

3103 

األول النصف 
3102 

النصف األول 

3103 
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 تحليل قطاعات الشركة .3
 

 المبيعات المحلية .أولا 
 

 صافي المبيعات )مليون جم(

 
 الربع الثاني

3103 

 الثانيالربع 

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 نسبة التغيير

 %32 720 398 %09 273 203 قطاع األلبان

 %09 803 282 %07 320 097 قطاع الزبادي

 %39 210 322 %39 072 027 قطاع العصائر

 %42 03 4 %013 01 3 قطاع المركزات

 %92 29 31 %94 32 02 القطاع الزراعي

 %32 1,944 1,301 %32 818 666 اإلجمالي

 

 

 قطاع األلبان .1

 . الثاني الربع خالل% 34 ربح هامش و% 09 نمو األلبان مبيعات قطاع حقق

 

 قطاع األلبان | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع الثاني

3103 

 الربع الثاني

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 نسبة التغيير

 %07 010،339 42،090 %02 30،144 83،303 المبيعات )بالطن(                                     

 %32 720 398 %09 273 203 صافي المبيعات                                    

 %37 302 071 %00 017 92 مجمل الربح                                        

 - %21 %39 - %34 %21 هامش مجمل الربح                                 

 
 

 قطاع الزبادي .3

 . انىثال الربع خالل% 28 ربح وهامش%  07 نمو الزبادي مبيعات قطاع حـقـق

 

 قطاع الزبادي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع الثاني

3103 

 الربع الثاني

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 نسبة التغيير

 %03 24،170 22،081 %00 31،942 04،473 المبيعات )بالطن(                                     

 %09 803 282 %07 320 097 صافي المبيعات                                    

 %31 082 033 %00 74 70 مجمل الربح                                        

 - %23 %23 - %28 %22 هامش مجمل الربح                                 
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 قطاع العصائر .2

 الربع خالل%  28 ربح هامش القطاع حقق كما االعالنية الحمالت النمو هذا قاد و% 39  كبيرا نموا العصائر مبيعات قطاع شهد
 .الثاني

 

 قطاع العصائر | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع الثاني

3103 

 الربع الثاني

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 نسبة التغيير

 %38 83،323 22،290 %32 33،434 30،101 المبيعات )بالطن(                                     

 %39 210 322 %39 072 027 صافي المبيعات                                    

 %22 92 29 %23 20 82 مجمل الربح                                        

 - %20 %39 - %28 %28 هامش مجمل الربح                                 

 

 
 قطاع المركزات .9

 اضافة  المشروبات و العصائر إنتاج في استخدامها يتم المركزات انتاج من% 31 أن حيث للشركة خاصة أهمية المركزات قطاع يمثل

 نمو(  لجهينه  المبيعات بدون)  فقط المحلية المبيعات نتائج أظهرت وقد . التصدير و المحلي السوق في بالبيع يقوم القطاع هذا أن لي

 %.    81 ربح هامش تحقيق كذلك و المبيعات قيمة  في% 013

 

 قطاع المركزات | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الربع الثاني

3103 

 الربع الثاني

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 نسبة التغيير

 %98 0،231 243 %43 417 882 المبيعات )بالطن(                                     

 %42 03 4 %013 01 3 صافي المبيعات                                    

 %033 2 3 %077 8 0 مجمل الربح                                        

 - %24 %34 - %81 %39 هامش مجمل الربح                                 

 

 
 الزراعيقطاع ال .2

 %.07 الي ليصل الربح هامش ارتفع كما%  92 بنحو المبيعات في نموا ليحقق العام هذا كبيرا نموا الزراعي القطاع شهد

 

 القطاع الزراعي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم(                   

 
 الربع الثاني

3103 

 الربع الثاني

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 التغييرنسبة 

 %82 22،399 33،427 %72 38،474 08،023 المبيعات )بالطن(                                     

 %92 29 31 %94 32 02 صافي المبيعات                                    

 %890 9 3 %0129 3 1 مجمل الربح                                        

 - %38 %4 - %07 %2 هامش مجمل الربح                                 
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 العمليات التصديريةثانياا. 

 

 حقق كما ، المركزات مبيعات الكبير النمو هذا قاد و% 90 المبيعات في كبيرا نموا المركزات و العصائر و لأللبان التصدير قطاع شهد

 %  .20 ربح هامش التصدير قطاع

 
 لعمليات التصديرية | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم(    

 
 الربع الثاني

3103 

 الربع الثاني

3102 

 النصف األول نسبة التغيير

3103 

 النصف األول

3102 

 نسبة التغيير

 %09 02،998 00،744 %07 4،138 2،422 المبيعات )بالطن(                                     

 %29 003 22 %90 72 81 صافي المبيعات                                    

 %222 23 7 %370 32 2 مجمل الربح                                        

 - %20 %00 - %20 %02 هامش مجمل الربح                                 
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 ثالثاا. قائمة الدخل المجمعة

  

 )مليون جم(
الربع الثاني 

3102 

الربع الثاني 

3103 

النصف األول 

3102 

النصف األول 

3103 

 0317 0100 711 298 صافي المبيعات 

 (291) (0011) (821) (107) المبيعاتتكلفة  

 223 415 331 322 مجمل الربح 

 %32 %20 %20 %20 اإلجمالي هامش الربح 

 (010) (093) (90) (011) مصروفات البيع والتوزيع 

 (44) (13) (21) (22) إدارية وعموميةمصروفات  

 3 (1) 8 3 أخرى (مصروفاتإيرادات )

 041 355 015 051 نتائج أنشطة التشغيل

صافي األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 (EBITDA) واالستهالك
072 027 238 321 

واإلهالك  هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 واالستهالك
31% 09% 31% 02% 

 0 0 1 0 الشقيقةنصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة و

 (32) 2 (01) (7) اإليرادات )المصروفات( التمويلية

 020 352 11 025 صافي الربح قبل خصم الضرائب 

 0,7 1،8 1.1 1,8 فروق ضرائب سنوات سابقة

 (08) (31) (01) (9) الدخلضرائب 

 1 (2) (3) (1) الضريبة المؤجلة

 002 304 27 002 صافي الربح  

 
 

  3102 عام من الثاني الربع نتائج علي التعليق- 

 بنسبة المبيعات زيادة النمو هذا وقاد الماضي العام عن% 31 وبزيادة المبيعات من% 20 بنسبة جنيه مليون 377 ربح مجمل الشركة حققت

 عن  %22 زيادة بنسبة هـجني ونــملي 010 الى لتــوص التي االرباح صافي على أثر ذلك وكل عامة بصفة التكاليف ضغط وكذلك% 37

 يصبح ةــــوعلي ، جنية مليون 02 بمبلغ األجنبية العمالت تقييم احـــارب عن الناتجة متكررة الغير اإليرادات إضافة قبل وذلك الماضي العام

.جنية مليون 009 الثاني الربع عن الربح صافى
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 رابعاا. الميزانية المجمعة

 

 3103العام المالي  3102األول  النصف )مليون جنيه مصري(

 0821 0427 أصول ثابتة

 420 931 مشروعات تحت التنفيذ

 21 80 الثروة النباتية

 82 88 استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية

 0 0 أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

 97 97 الشهرة

 3010 3751 األصول غير المتداولة

 0 0 األصول المحتفظ بها بغرض البيع

 282 780 مخزون

 084 304 عمالء وأرصدة مدينة أخرى

 0 2 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 381 009 سندات خزانة

 421 217 نقدية وما في حكمها

 0375 0214 األصول المتداولة

 03 07 مخصص مطالبات

 02 2 سحب على المكشوف –بنوك 

 240 202 تسهيالت ائتمانية –بنوك 

 23 04 قروض قصيرة األجل

 327 321 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 82 1 ضرائب الدخل

   مستحق ألطراف ذات عالقة

 043 317 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 151 0222 اللتزامات المتداولة

 535 57 العاملراس المال 

 3714 3717 إجمالي الستثمار

   يتم تمويله كاآلتي:

 711 711 رأس المال المصدر والمدفوع

 813 817 احتياطي قانوني

 220 220 عالوة إصدار –احتياطي عام 

 327 293 أرباح محتجزة

 -  أسهم الخزينة

 202 304 صافي أرباح الفترة بعد التوزيعات الفترية

 0922 3141 الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األمحقوق 

 0 0 حقق األقلية

 0212 3140 حقوق الملكية

 431 421 قروض طويلة األجل

 23 29 التزامات أخرى طويلة األجل

 7 1 إيرادات مؤجلة

 43 11 التزامات ضريبية مؤجلة

 702 724 اللتزامات طويلة األجل

 3714 3717 واللتزامات طويلة األجلإجمالي حقوق الملكية 
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 للصناعات الغذائية جهينهنبذة عامة عن شركة 

 

علهى يهد السهيد  0922للصهناعات الغذائيهة الشهركة الرائهدة فهي تصهنيع وتوزيهع منتجهات األلبهان والعصهائر والزبهادي منهذ نشهأتها فهي عهام  جهينههتعد شركة 

 مليون جم. 0.2صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبلغ 

مليون جم. وتحهر  الشهركة علهى التواصهل المسهتمر مهع  3.8ية بقيمة طن يوميًا ومبيعات سنو 24بطاقة إنتاجية تبلغ  0927بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

عاًمهها جعلههت منههها العالمههة األكثههر رواًجهها فههي جميههع البيههوت  34المسههتهلك وتلبيههة جميههع احتياجههات العمههالء حيههث تتمتههع الشههركة بخبههرة واسههعة تربههو علههى 

 المصرية.

مليهون جهم،  711نحهاء الجمهوريهة، علًمها بهأن رأس المهال المهدفوع للشهركة يبلهغ حاليًها في أ ي وتخزين  ولوجيستيبيعمركز  31مصانع و 7تمتلك الشركة 

 موظف وعامل. 8422ويتكون فريق العمل من 

 

 بيان إبراء الذمة

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

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

سهتخدام مصهطلحات تطلعيهة مثهل إلى أن بعه  المعلومهات الهواردة فهي ههذه الوثيقهة تشهكل ااألههدافب أو بالبيانهات المسهتقبليةب ويمكهن تحديهدها مهن خهالل ا

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

ل هههذه االههداف أو البيانهات المسههتقبلية. المشهابهة. وكهذلك األحهداث الفعليههة أو النتهائج أو األداء الفعلهي للشههركة قهد تختلهف جوهريهها عهن تلهك التههي تعكسهها مثه

 للصناعات الغذائية على بع  المخاطر والشكوك. 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

 نائب رئيس عالقات المستثمرين

 Shady.abdalla@juhayna.comبريد إليكتروني: 
 

 +313 2232 1807 تليفون:

 +313 2232 1417 اكس:ف
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