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3112الربع الثالث من عام   

 تقرير نتائج األعمال

3112تقرير نتائج األعمال | الربع الثالث   

من عام الثالث للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع  جهينه

3102 
 

 3112نوفمبر  4القاهرة في 

 

 المؤشرات المالية .1
 

 
  3102الربع الثالث من عام 

 

  %4 ـــــادة سنويةمليون جم بنسبة زي 678 صافي المبيعات  

  %8 انخفاض سنويمليون جم بنسبة  388 مجمل الربح  

  %6 انخفاض سنويمليون جم بنسبة  027 األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

  %32 انخفاض سنويمليون جم بنسبة  32 صافي الربح    

 %35الربح هامش مجمل      %0 ادة سنويةـــــمليون جم بنسبة زي 411 مبيعات األلبان  

 %26هامش مجمل الربح  %3ادة سنوية ـــــمليون جم بنسبة زي 331 مبيعات الزبادي   

 %20هامش مجمل الربح  %2 ادة سنويةـــــمليون جم بنسبة زي 083 مبيعات العصائر  

 %20هامش مجمل الربح  %30 انخفاض ســــــــنويمليون جم  04 مبيعات المركزات  

 %31هامش مجمل الربح  %336وية ـمليون جم بنسبة زيادة سن 3 المبيعات الزراعية   

    

 
 

  3102أول تسعة أشهر من عام 
 

  %06  مليون جم بنسبة زيادة سنوية 3468 صافي المبيعات  

  %06 زيادة سنوية مليون جم بنسبة  771 مجمل الربح  

  %34 زيادة سنوية مليون جم بنسبة  260 األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

  %36 زيادة سنوية مليون جم بنسبة  216 صافي الربح    

 %36هامش مجمل الربح  %04  مليون جم بنسبة زيادة سنوية 0068 مبيعات األلبان  

 %28هامش مجمل الربح  %05  مليون جم بنسبة زيادة سنوية 713 مبيعات الزبادي   

 %20هامش مجمل الربح  %06  مليون جم بنسبة زيادة سنوية 473 مبيعات العصائر  

 %23هامش مجمل الربح  %035  مليون جم بنسبة زيادة سنوية 76 مبيعات المركزات  

 %34هامش مجمل الربح  %003 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 46 المبيعات الزراعية   

    

 
الرائدة المصرية وهي الشركة ، (JUFO.CAأعلنت اليوم شركة جهينه للصناعات الغذائية )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 

، حيث بلغت 3112من عام الثالث لربع لعن النتائج المالية المجمعة  –الطبيعية في تصنيع منتجات األلبان والزبادي والعصائر 

% من 21مليون جم بنسبة  377وبلغ مجمل الربح من العام الماضي، الثالث % مقارنة بالربع 4مليون جم بمعدل نمو  867المبيعات 

 %32سنوي بمعدل انخفاض مليون جم، وهو  32بلغ صافي أرباح الشركة  بينما% عن العام الماضي، 7المبيعات وبانخفاض قدره 

  .مليون جم 4ر المتكررة الناتجة عن خسائر تقييم العمالت األجنبية بمبلغ خالل نفس الفترة وذلك بعد إضافة المصروفات غي

% من المبيعات وبارتفاع قدره 21مليون جم، بنسبة  661 3112األشهر التسعة األولى من عام جم خالل مجمل أرباح الشركة وبلغ 

% عن العام الماضي، وذلك قبل 17ع نسبته مليون جم بارتفا 361إلى صافي أرباح الشركة % عن العام الماضي، بينما وصل 18

 21مليون جم، وعليه يصبح صافي الربح حتى  28إضافة اإليرادات غير المتكررة الناتجة عن أرباح تقييم العمالت األجنبية بمبلغ 

 % خالل نفس الفترة.38مليون جم، بزيادة سنوية  3487بلغت على إيرادات  جممليون  218هو  3112سبتمبر 

المبيعات بجميع قطاعات الشركة خالل الربع الثالث على خلفية تباطؤ النشاط التجاري تأثًرا بالتطورات األخيرة في  نمو انخفض

 3113% عن الربع الثالث من عام 3نمو مبيعات الزبادي بمعدل  ساهم فيبأن افتتاح المصنع الجديد في محافظة أسيوط  مصر، علًما

 دة إيرادات الشركة خالل فترة التقرير.وهو ما ساهم بشكل رئيسي في زيا

باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة ، 3112من عام الثالث جهينه للصناعات الغذائية خالل الربع وفيما يلي استعراض أداء شركة 

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

 www.juhayna.comاإللكتروني: 

http://www.juhayna.com/
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3112الثالث من عام الربع   

 تقرير نتائج األعمال

3112تقرير نتائج األعمال | الربع الثالث   

 

 

 السادة المساهمون
 

 ىوالتي لم ترق الثالث، لربعلالمالية والتشغيلية  المؤشراتأبرز ومستجدات الآخر هذا التقرير  يستعرض
 تاالقتصادية التي هيمن التحدياتالسياسية و التطوراتبسبب  و الخطط الطموحة توقعاتال مستوىإلى 

 في اآلونة األخيرة. على المشهد 

اعتادت شركة جهينه أن تبلغ المبيعات السنوية ذروتها خالل الربع الثالث التي يتخللها شهر رمضان، غير 
 ةباالضطرابات السوقي –شأن جميع المشروعات والشركاتشأنها  –أن مبيعات الشركة تأثرت هذا العام

 ترصد بدأتأن الشركة ، علًما بمن تباطؤ النشاط وتداعيات فرض حظر التجوالخالل الفترة االخيرة 
 التجوال.  حظرمدة  تخفيض عقبالمبيعات  تعافي بوادر

خالل  تمكنتإال أن الشركة  ،التي مرت بها البالد االقتصادية الصعوباتالسياسية و التطوراتبالرغم من و
 اح مراكز بيع و توزيع وافتت جانب إلى ،الجديد في محافظة أسيوط  الزباديمصنع  احافتت منالربع الثالث 

 تدعيماألشهر التسعة الماضية، وكذلك مليون جنية خالل  811 تتجاوزتنفيذ توسعات بتكلفة استثمارية  
موظف ومهندس وفني ومندوبين بيع من  611أكثر من تعيين عبر الهيكل التنظيمي بكفاءات جديدة 

مطلع العام المقبل وكذلك مزرعة  ‹إيجيفود›دي الجديد زبامصنع ال. وتستعد الشركة حالًيا لتشغيل لجنسينا
 األلبان الجديدة. 

بعد رصد مؤشرات تعافي سوق السلع  3104وتتطلع الشركة إلى استعادة األداء القوي في عام 
المتميز بأكفأ الخبرات اإلدارية، االستهالكية، مستفيدة من باقة المنتجات المتنوعة وفريق العمل 

 واالستراتيجية الطموحة لالستفادة من استعادة معدالت النمو بالسوق المصري.

 
  صفوان ثابت

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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3112الثالث من عام الربع   

 تقرير نتائج األعمال

3112تقرير نتائج األعمال | الربع الثالث   

 
 تحليل قطاعات الشركة .3

 
 المبيعات المحلية .أولا 

 
 صافي المبيعات )مليون جم(

  
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 %16 373 1،136 %8 278 237 قطاع األلبان

 %11 713 613 %3 377 331 قطاع الزبادي

 %13 286 471 %2 112 118 قطاع العصائر

 %11 14 33 %12 7 6 قطاع المركزات

 %113 32 48 %338 2 3 القطاع الزراعي

 %18 1،336 3،213 %8 637 871 اإلجمالي

 
 قطاع األلبان .1

 

 قطاع األلبان | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 %14 1267413 1177133 %6 117373 147632 المبيعات )بالطن(                                     

 %16 373 1،136 %8 278 237 صافي المبيعات                                    

 %8 332 211 % -13 132 111 مجمل الربح                                        

 - %21 %38 - %22 %31 هامش مجمل الربح                                 

  
 

 قطاع الزبادي .2

 قطاع الزبادي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 %7 187412 717672 % -7 317212 327733 المبيعات )بالطن(                                     

 %11 713 613 %3 377 331 صافي المبيعات                                    

 %12 331 311 %1 114 113 مجمل الربح                                        

 - %26 %27 - %23 %28 هامش مجمل الربح                                 

 
 

 قطاع العصائر .3

 قطاع العصائر | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 %11 137384 787374 %1 327132 327633 المبيعات )بالطن(                                     

 %13 286 471 %2 112 118 صافي المبيعات                                    

 %31 118 142 %1 43 11 مجمل الربح                                        

 - %21 %21 - %23 %21 هامش مجمل الربح                                 
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3112الثالث من عام الربع   

 تقرير نتائج األعمال
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 قطاع المركزات .4

 قطاع المركزات | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 %27 1،411 1،361 % -11 678 711 المبيعات )بالطن(                                     

 %11 14 33 %12 7 6 صافي المبيعات                                    

 %137 2 8 %231 1 3 مجمل الربح                                        

 - %31 %26 - %8 %21 هامش مجمل الربح                                 

 

 

 الزراعيقطاع ال .5

 القطاع الزراعي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 %42 367787 237711 %23 4،813 7،217 المبيعات )بالطن(                                     

 %113 32 48 %338 2 3 صافي المبيعات                                    

 -         (1) 11 % -174 (2) 3 مجمل الربح                                        

 -          % -7 %34 - % -114 %31 هامش مجمل الربح                                 

  

 
 

 
 

 العمليات التصديريةثانياا. 
 

 
 العمليات التصديرية | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

 
 الثالث الربع

3102 

 الثالث الربع

3103 

 أشهر تسعة التغيير معدل

3102 

 أشهر تسعة

3103 

 التغيير معدل

 % -14 187711 177177 % -61 7،873 3،163 المبيعات )بالطن(                                     

 %11 111 136 % -77 44 11 صافي المبيعات                                    

 %131 16 28 % -78 11 2 مجمل الربح                                        

 - %11 %21 - %33 %31 هامش مجمل الربح                                 
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3112الثالث من عام الربع   

 تقرير نتائج األعمال

3112تقرير نتائج األعمال | الربع الثالث   

 
 آخر تطورات الشركة .2

 
 

  األستاذ سيف الدين ثابت في منصب نائب العضو المنتدبتعيين 
 

عن تعيين األستاذ سيف الدين ثابت في منصب نائب العضو  3102أغسطس  36أعلنت مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية في 
 المنتدب للشركة.

الغذائية، وتولى عدة مناصب بالشركة منها أول يحظى سيف الدين ثابت بخبرة متميزة في التخطيط واإلدارة خاصة في مجال الصناعات 
مدير لمصنع العصائر )الدولية( ومدير عام الموارد البشرية، وكذلك قطاع اإلمداد والتموين، والشئون اإلدارية، ونظم المعلومات، 

 .3101وعالقات المستثمرين. وشارك ثابت كذلك في أعمال الطرح العام ألسهم شركة جهينه في عام 
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3112الثالث من عام الربع   

 تقرير نتائج األعمال

3112تقرير نتائج األعمال | الربع الثالث   

 
 قائمة الدخل المجمعة .4

 
  

 )مليون جم(
الربع الثالث 

3112 

الربع الثالث 

3113 

تسعة أشهر 

3112 

تسعة أشهر 

3113 

 3،118 3،487 841 867 صافي المبيعات 

 (1412) (1617) (116) (711) المبيعاتتكلفة  

 266 771 382 322 مجمل الربح 

 %20 %20 %23 %21 اإلجمالي هامش الربح 

 (371) (384) (111) (33) مصروفات البيع والتوزيع 

 (81) (38) (31) (27) إدارية وعموميةمصروفات  

 (6) (6) (3) (1) أخرى (مصروفاتإيرادات )

 217 280 031 027 نتائج أنشطة التشغيل

صافي األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 (EBITDA) واالستهالك
181 187 111 414 

واإلهالك  هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 واالستهالك
31% 33% 31% 31% 

 1 1 -171 1 الشقيقةنصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة و

 (21) (36) (6) (21) اإليرادات )المصروفات( التمويلية

 372 266 030 017 صافي الربح قبل خصم الضرائب 

 3 174 1 1 سنوات سابقةفروق ضرائب 

 (36) (23) (12) (12) الدخلضرائب 

 (6) (3) (6) (1) الضريبة المؤجلة

 331 218 030 12 صافي الربح  
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 الميزانية المجمعة .1

 
 3113العام المالي  3112تسعة أشهر  )مليون جنيه مصري(

 1،481 1،773 أصول ثابتة
 121 314 مشروعات تحت التنفيذ

 21 44 النباتيةالثروة 
 42 44 استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية

 1 1 أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل
 36 36 الشهرة

 3,080 3,763 األصول غير المتداولة

 1 1 األصول المحتفظ بها بغرض البيع
 248 626 مخزون

 141 133 عمالء وأرصدة مدينة أخرى
 1 1 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 341 1 سندات خزانة
 121 433 نقدية وما في حكمها

 0,323 0,321 األصول المتداولة
 13 14 مخصص مطالبات

 12 14 سحب على المكشوف –بنوك 
 211 681 تسهيالت ائتمانية –بنوك 

 23 31 قروض قصيرة األجل
 326 328 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 42 1 ضرائب الدخل
   عالقة مستحق ألطراف ذات
 113 331 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 831 0,267 اللتزامات المتداولة
 333 72 راس المال العامل
 3,216 3,836 إجمالي الستثمار
   يتم تمويله كاآلتي:

 617 617 رأس المال المصدر والمدفوع
 413 416 احتياطي قانوني
 221 221 عالوة إصدار –احتياطي عام 
 326 233 أرباح محتجزة
 - 1 أسهم الخزينة

 212 218 صافي أرباح الفترة بعد التوزيعات الفصلية
 1،388 3،144 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم

 1 1 حقوق األقلية

 0,181 3,033 حقوق الملكية
 136 161 قروض طويلة األجل

 23 42 التزامات أخرى طويلة األجل
 6 7 مؤجلةإيرادات 

 13 71 التزامات ضريبية مؤجلة

 207 280 اللتزامات طويلة األجل
 3,216 3,836 إجمالي حقوق الملكية واللتزامات طويلة األجل
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 للصناعات الغذائية جهينهنبذة عامة عن شركة 

 

علهى يهد السهيد  1382للصهناعات الغذائيهة الشهركة الرائهدة فهي تصهنيع وتوزيهع منتجهات األلبهان والعصهائر والزبهادي منهذ نشهأتها فهي عهام  جهينههتعد شركة 

 مليون جم. 172صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبلغ 

مليون جم. وتحهر  الشهركة علهى التواصهل المسهتمر مهع  374ية بقيمة طن يوميًا ومبيعات سنو 21بطاقة إنتاجية تبلغ  1386بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

عاًمهها جعلههت منههها العالمههة األكثههر رواًجهها فههي جميههع البيههوت  21المسههتهلك وتلبيههة جميههع احتياجههات العمههالء حيههث تتمتههع الشههركة بخبههرة واسههعة تربههو علههى 

 المصرية.

مليون جم، ويتكهون فريهق  617مهورية، علًما بأن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا في أنحاء الج و لوجيستيبيع  مركز 31مصانع و 6تمتلك الشركة 

 موظف وعامل. 4111أكثر منالعمل من 

 

 بيان إبراء الذمة

للصههناعات  جهينهههالبيانههات 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 

تخدام مصهطلحات تطلعيهة مثهل إلى أن بعهض المعلومهات الهواردة فهي ههذه الوثيقهة تشهكل ااألههدافب أو بالبيانهات المسهتقبليةب ويمكهن تحديهدها مهن خهالل اسه

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

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

 للصناعات الغذائية على بعض 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 2838 7416 تليفون:

 +313 2838 7176 فاكس:
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