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3102من عام  األخيرالربع   

 تقرير نتائج األعمال

من عام األخير للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع  جهينه

3102 
 

 3102فبراير  32القاهرة في 
 

 المؤشرات المالية .0
 

 
  3102الربع األخير من عام 

 

  %7سنوية ـــــادة مليون جم بنسبة زي 718 صافي المبيعات  

  %7 انخفاض سنويمليون جم بنسبة  302 مجمل الربح  

  %24 انخفاض سنويمليون جم بنسبة  46 األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

  %84 انخفاض سنويمليون جم بنسبة  31 صافي الربح    

 %36مجمل الربح  هامش     %02 ادة سنويةـــــمليون جم بنسبة زي 652 مبيعات األلبان  

 %20هامش مجمل الربح  %0ادة سنوية ـــــمليون جم بنسبة زي 077 مبيعات الزبادي   

 %25هامش مجمل الربح  %7 ادة سنويةـــــمليون جم بنسبة زي 067 مبيعات العصائر  

 %7امش مجمل الربح ــه %34 بنسبة انخفاض سـنويمليون جم  02 مبيعات المركزات  

 % -3هامش مجمل الربح  %4 انخفاض ســـنويمليون جم بنسبة  5 المبيعات الزراعية   

    

 
 

 3102ديسمبر  20السنة المالية المنتهية في 
 

  %05 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 2,326 صافي المبيعات  

  %00زيادة سنوية مليون جم بنسبة  272 مجمل الربح  

  %2زيادة سنوية مليون جم بنسبة  665 األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

  %0زيادة سنوية مليون جم بنسبة  237 صافي الربح    

 %38هامش مجمل الربح  %06 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 0,422 مبيعات األلبان  

 %25هامش مجمل الربح  %00 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 720 مبيعات الزبادي   

 %23هامش مجمل الربح  %04 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 402 مبيعات العصائر  

 %26هامش مجمل الربح  %85 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 20 مبيعات المركزات  

 %30هامش مجمل الربح  %77 مليون جم بنسبة زيادة سنوية 52 المبيعات الزراعية   

    

 
فترة للعن النتائج المالية المجمعة  (JUFO.CAأعلنت اليوم شركة جهينه للصناعات الغذائية )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 

 .3102ديسمبر  20المالية المنتهية في 

الربح وتراجع مجمل  .مليون جم 812حيث بلغت  3102خالل الربع األخير من عام  %8سنوي بمعدل  ارتفعت مبيعات الشركة

مليون  31الربح إلى صافي . وانخفض %32مليون جم، مع وصول هامش مجمل الربح إلى  302ليبلغ خالل نفس الفترة % 8بمعدل 

 ارتفاع التكاليف دون تمرير الزيادة كليًا إلى المستهلك خالل الربع األخير. نتيجة  جم

غير أن  ،3102االستهالكي خالل عام  نمطالستفادة من تحسن الجهينه لقدرة مؤشًرا على خالل الربع األخير ويمثل تعافي المبيعات 

الثالث الربع مبيعات على  االضطرابات السوقية وتداعيات فرض حظر التجوالنتيجة جاءت دون التوقعات  3102لعام الشركة نتائج 

  .بالتزامن مع شهر رمضان الكريم هتبلغ المبيعات السنوية ذروتها خاللعادة ما الذي 

، بينما شهد صافي الربح نمًوا طفيفاً %01وهو ارتفاع سنوي بمعدل  ،3102مليون جنيه خالل عام  2،322بلغت إيرادات الشركة و

إلى جانب زيادة أسعار  ،مليون جنيه تأثًرا بانخفاض هامش الربح على خلفية تباطؤ المبيعات خالل الربع الثالث 238% ليبلغ 0بمعدل 

  المصروفات التمويلية. المواد الخام وارتفاع

باإلضافة إلى ، 3102ديسمبر  20الفترة المالية المنتهية في جهينه للصناعات الغذائية خالل وفيما يلي استعراض أداء شركة 

ويمكن الحصول على نسخة كاملة من القوائم المالية  من العام.األول اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة ألحداث ونتائج الربع 

 www.juhayna.comللشركة عبر زيارة الموقع اإللكتروني: 

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

المبيعات حيث تعافت , 3106حققت شركة جهينه نتائج مرضية خالل الربع األخير من عام 
التطورات السياسية والتحديات االقتصادية السابقة نتيجة بصورة تدريجية من صعوبات األشهر 

 هأن تبلغ المبيعات السنوية ذروتها خاللوالمعتاد  ,التي هيمنت على المشهد خالل الربع الثالث
شأنها شأن جميع  , غير أن مبيعات الشركة تأثرت هذا العامالكريم شهر رمضانتزامًنا مع 

المشروعات والشركات باالضطرابات السوقية وتداعيات فرض حظر التجوال من تباطؤ 
 النشاط. 

حرصت الشركة على انتهاج سياسة خفض المصروفات خالل الربع األخير سعًيا الستعادة 
كاليف الربحية خالل الفترة المقبلة وتجاوز االنخفاض الراهن بهوامش األرباح نتيجة ارتفاع الت

 دون التمرير الكلي لتلك الزيادة إلى المستهلك.

على المتابع الجيد أن شركة جهينه عكفت على تنفيذ برنامج استثماري طموح تبلغ ال يخفى و
, وأثمر ذلك عن افتتاح مصنع الزبادي الجديد 3102خالل عام  مليون جنيه 851قيمته 

في محافظة أسيوط , ومواصلة تطوير شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي بجميع  ‹‹إيجيفود››
 611, وكذلك تدعيم الهيكل التنظيمي بكفاءات جديدة عبر تعيين أكثر من محافظات الجمهورية

 موظف ومهندس وفني ومندوبين بيع من الجنسين.

من أكتوبر, الي جانب  بمدينة السادس ‹‹إيجيفود››توشك الشركة على افتتاح المصنع الجديد 
استكمال التوسعات بمصنع  العصائر وتنمية شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي, مدعومة بتمويل 

  .EBRDالبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية 

وهي على ثقة كاملة في  3106وختاًما تتطلع الشركة إلى مواصلة وتيرة التطوير خالل عام 
الجذابة من المنتجات عالية الجودة, إلى جانب امتالك منظومة كفاءة فريق العمل والباقة 

 لالستفادة من استعادة معدالت النمو بالسوق المصري.التسويق الالزمة 

 

  صفوان ثابت
  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 

 

 
 

( توزيع اإليرادات0شكل )  

األداء التشغيلي المجمع( 3شكل )  
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 تحليل قطاعات الشركة .3
 

 المبيعات المحلية .أولا 

 
 المبيعات )مليون جم( صافي

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 %03 0،131 0،222 %02 228 283 قطاع األلبان 

 %00 820 811 %0 088 082 قطاع الزبادي 

 %03 313 131 %2 023 022 قطاع العصائر 

 %13 33 02 %30 2 2 قطاع المركزات 

 %88 12 38 % -3 1 3 القطاع الزراعي 

 %03 2022 3200 %2 228 202 اإلجمالي 

 
 

 قطاع األلبان .1

 

 قطاع األلبان | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 %02 303،211 020،122 %03 31،381 12،301 المبيعات )بالطن(                                      

 %03 0،131 0،222 %02 228 283 صافي المبيعات                                     

 % -0 230 231 % -31 013 023 مجمل الربح                                         

 نقطة( 1) %32 %23 نقطة( 01) %32 %22 هامش مجمل الربح                                  

 

 قطاع الزبادي .2

 قطاع الزبادي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 %3 22،223 23،322 % -03 01،382 02،830 المبيعات )بالطن(                                      

 %00 820 811 %0 088 082 صافي المبيعات                                     

 %3 202 323 % -02 12 20 مجمل الربح                                         

 نقطة( 3) %21 %22 نقطة( 2) %20 %28 مجمل الربح                                  هامش 

 
 قطاع العصائر .3

 قطاع العصائر | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 %03 82،228 81،021 %2 31،222 31،012 المبيعات )بالطن(                                      

 %03 313 131 %2 023 022 صافي المبيعات                                     

 %02 022 032 %00 11 21 مجمل الربح                                         

 نقطة 0 %23 %20 نقطة 0 %21 %22 مجمل الربح                                  هامش 
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 قطاع المركزات .4

 قطاع المركزات | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 %00 3،381 3،111 % -11 323 311 المبيعات )بالطن(                                      

 %13 33 02 %30 2 2 صافي المبيعات                                     

 %032 8 2 - - 1.3 1.0 مجمل الربح                                         

 نقطة 03 %32 %02 نقطة( 02) % -02 %1 مجمل الربح                                  هامش 

 

 الزراعيقطاع ال .5

 القطاع الزراعي | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 %21 22،233 20،322 %02 2،120 2،112 المبيعات )بالطن(                                      

 %88 12 38 % -3 1 3 صافي المبيعات                                     

 - 00 -08 - -1.0 -02 مجمل الربح                                         

 - %30 % -31 - % -3 % -322 مجمل الربح                                  هامش 

 
 

 
 ثانياا. العمليات التصديرية

 

  
 العمليات التصديرية | المبيعات ومجمل الربح )مليون جم( 

  
 األخير الربع

3103 

 األخير الربع

3102 

العام المالي  التغيير معدل

3103 

العام المالي 

3102 

 التغيير معدل

 % -00 31،223 33،210 %1 2،201 2،211 المبيعات )بالطن(                                     

 %2 013 022 % -00 32 22 صافي المبيعات                                    

 %82 23 32 % -30 1 3 مجمل الربح                                        

 نقطة 00 %32 %03 نقطة( 3) %03 %08 مجمل الربح                                  هامش
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 قائمة الدخل المجمعةثالثًا. 

  

 )مليون جم(
الربع األخير 

3102 

الربع األخير 

3103 

العام المالي 

3102 

العام المالي 

3103 

 3،811 2،322 222  812 صافي المبيعات 

 (0،232) (3،211) (101) (182) المبيعاتتكلفة  

 823 282 322 302 مجمل الربح 

 %20 %21 %23 %32 اإلجمالي هامش الربح 

 (212) (213) (23) (033) مصروفات البيع والتوزيع 

 (012) (022) (32) (21) إدارية وعموميةمصروفات  

 (33) (1) (02) 0 أخرى (مصروفاتإيرادات )

 612 664 011 46 نتائج أنشطة التشغيل

 112 302 021 012  صافي األرباح قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

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

 0 1 1.3 2 الشقيقةنصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة و

 (31) (18) 01 (20) اإليرادات )المصروفات( التمويلية

 282 223 001 24 صافي الربح قبل خصم الضرائب 

 (20) (28) (03) (01) الدخلضرائب 

 (03) (01) (2) (3) الضريبة المؤجلة

 234 238 84 31 صافي الربح  
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 الميزانية المجمعة. رابًعا 

 
 

 3103العام المالي  3102العام المالي  )مليون جنيه مصري(  

 0،281 0،322 ثابتة أصول 
 120 0،120 مشروعات تحت التنفيذ

 21 28 الثروة النباتية
 22 28 استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية

 0 0 أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل
 22 22 الشهرة

 3,080 3,246 األصول غير المتداولة

 0 1 األصول المحتفظ بها بغرض البيع
 228 303 مخزون

 021 021 عمالء وأرصدة مدينة أخرى
 0 0 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 321 1 سندات خزانة
 121 123 نقدية وما في حكمها

 0,346 0,282 األصول المتداولة
 03 01 مخصص مطالبات

 02 08 سحب على المكشوف –بنوك 
 210 231 تسهيالت ائتمانية –بنوك 

 23 01 قروض قصيرة األجل
 322 322 وأرصدة دائنة أخرىدائنون 

 22 22 ضرائب الدخل
 013 312 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

 861 0,243 اللتزامات المتداولة

 636 23 راس المال العامل

 3,414 3,224 إجمالي الستثمار
   يتم تمويله كاآلتي:

 213 213 رأس المال المصدر والمدفوع
 213 230 احتياطي قانوني
 220 220 عالوة إصدار –احتياطي عام 
 322 223 رحلةأرباح م

 1 1 أسهم الخزينة
 202 202 تريةصافي أرباح الفترة بعد التوزيعات الف

 0،288 3،032 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم
 0 0 حقوق األقلية

 0,282 3,046 حقوق الملكية
 133 321 قروض طويلة األجل

 23 82 التزامات أخرى طويلة األجل
 2 1 إيرادات مؤجلة

 13 32 التزامات ضريبية مؤجلة

 402 820 اللتزامات طويلة األجل

 3,414 3,224 إجمالي حقوق الملكية واللتزامات طويلة األجل
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 للصناعات الغذائية جهينهنبذة عامة عن شركة 

 

علهى يهد السهيد  0282للصهناعات 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  3.2ية بقيمة طن يوميًا ومبيعات سنو 21بطاقة إنتاجية تبلغ  0282بدأت 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  213مهورية، علًما بأن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا في أنحاء الج و لوجيستيبيع  مركز 31مصانع و 2تمتلك الشركة 

 موظف وعامل.آالف  2أكثر من العمل من 

 

 بيان إبراء الذمة

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

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

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

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

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

 للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك. جهينهويحتوي أداء شركة 

 ال على األرقام التاليةلمزيد من المعلومات يرجى االتص

 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 3202 تليفون:

 +313 2838 3132 فاكس:
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