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2102مايو  7  

 إعـالن نتائج أعمال الربع األول 2102
 

 األلبان منتجات واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج وتصنيع وتوزيع ، للصناعات الغذائية ــهجهين

 االول ة للربعــال عن القوائم المالية المجمعــنتائج األعم وقد أعلنت ، مصر ر فيــوالمبردات والعصائ

 . 2102مارس 10تائج عن السنة المالية المنتهية في والن ، 2102 عام من

  :املؤشرات املالية
 

 ( : 2100 الربع االول ) مقارن مع 2102الربع األول مؤشرات  
 
 

 

 : صـافــى المبيعــات 
 

  % 30 ارتفاعجنيه بنسبـــة  ونملي 160

 : مجمـــل الــــربـــح 
 

  % 01 رتفاعامليون جنيه بنسبـــة  010

 ـاح التشغيــــل :أربــ 
 

  % 06نخفــاض مليون جنيه بنسبـة إ 15

 : صـــافــى الـربــــح 
 

  % 05اض ــنخفون جنيه بنسبة إــملي 53

 : مبيعـــات األلبــــان 
 

 % 25مجمل الربح هامش  % 31  رتفاعاة ــون جنيه بنسبــملي 311

  الزبــــادي مبيعـات: 
 

 % 14هامش مجمل الربح  % 51 عرتفااه بنسبـة ـون جنيــملي 051

 : مبيعــات العصائــر 
 

 % 21هامش مجمل الربح  % 21 رتفاعاه بنسبة ــون جنيــملي 011

 : مبيعات المركــزات 
 

 % 1،5هامش مجمل الربح  % 63اض ـنخفه بنسبــة إــون جنيــملي 1

 : المبيعات الزراعية 
 

 % 01مجمل الربح هامش  % 011 رتفاعابنسبة  مليـــون جنيـــه 6
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 السـادة املساهمني 

 %10في صافي المبيعات بنسبة  وا  ـــنم 2102من عام الربع االول الل ــت شركة جهينه خـحقق

، وساهمت جميـع القطـاعـات في  جنيهمليون  560 إلي لتصلمن العام الماضي  األولمقارنة بالربع 

العصائر قطاع و %31حقق نمو  لبانألا وقطاع %51 حقق نموالزبادي  تحقيق هذا النمـو ، فقـطاع

 ل التي ساهمت في تحقيق هذه النمو :هم العوامومن أ،  %21 حقق نمـو

  2100عام ديدين ـافتتاح فرعين جوكذلك ع ـيع والتوزيبـال ولأسطم ـحجمضاعفة بزيادة الطاقات البيعة . 

 ا  ـــرئيسي ا  ــــل سوقـــذي يمثـــالا وــــيبيوق لـــــة ســـاصــر خـــــديــتصواق الـــودة أســــع. 
 

 شهد الربع األول 

ديسمبر  30عن السنة المالية المنتهية في موافقة الجمعية العامة العادية علي توزيع األرباح  -

، وكذلك صرف حصة  % من القيمة االسمية ( 01) رش للسهم الواحدـق 01 بواقعللمساهمين 

 1مليون جنيه 05146كافأة مجلس اإلدارة وذلك بقيمة إجمالية قدرها العاملين طبقا للقانون وم

ال ــرأس مـن بــيـركتــس شـم تأسيــد تـقـفوتنظيم شركات القطاع الزراعي ، ة ــهيكل -

االستصالح والزراعة جال ـمتخصصة في م هـــماإحدالكل منهما  هون جنيـملي 11صدر ــم

 1ةــثروة الحيوانيـرى في مجال الـــواألخ

 ستثماراتالدة ــديـج إضافةمما يعتبر  -شرق القاهرة  – لعبورمدينة اد بــديـافتتاح فرع جتم  -

 1في القطاع البيعي الشركة التوسعية 

الذي اصاب االبقار الحمي القالعية مرض ول من هذا العام انتشار ألشهد الربع ا وكذلك -

المزارع التي تمد الشركة باللبن الحظ أن  نولحس، من محافظات مصر  العديد فيوالجاموس 

ير ــاء تأثــوبالتالي لم يكن لهذا الوب، ضد هذا المرض بدرجة كبيرة الخام كانت محصنة 

 1%7ام التي تورد الي الشركة اال بنسبة ضئيلة ال تتعدي ـي كميات اللبن الخـسلبي عل

 تراتيجيتهااستنفيذ  يــفة رــستمم هفمجموعة شركات جهين خرا  أوأخيرا وليس     

ية في ـات الغذائـناعــوق الصـــها في سـفاظ علي ريادتـع الحــم ذا العامــية لهــالتوسع

 1صرـم
 

 ،1وهللا الموفــق 

 صفـــوان ثابـت           

 العضــو المنتـدب               
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 (2100)مقارن الربع األول  2102الوزن النسبي لإليرادات الربع األول 
 

 

  
 
 

 (2100)مقارن الربع األول  2102 تائج الشركة اجملمعة الربع األولن
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 قائمة الدخل اجملمعة 
مليون جنية

معدل التغير 20122011

%56042810صافي المبيعات
%37(311   )(501   )تكلفة المبيعات

%05002808مجمل الربح

%11%27هامش مجمل الربح

%61(52   )(71   )مصروفات بيع وتوزيع
%01(26   )(30   )مصروفات إدارية وعمومية

%01-51ايرادات تشغيل اخري

)EBIT(      06-5465نتائج التشغيل%

%05%01هامش نتائج التشغيل
%0031ارباح استثمارية

%16(1   )(02   )مصروفات تمويلية

%21-4158صافي االرباح قبل الضرائب

%16-(1)(   )ضرائب الدخل

%04-4151صافي الربح بعد الضرائب

%04-4151صافي الربح

%02%8هامش صافي الربح

صافي االرباح قبل الفوائد الضرائب 

) EBITDA (   االهالك و االستهالك
1018-7%

06%21%

الربع األول 

 
 

 
 : 2102الربع األول  التعليق علي نتائج

 
 ، مما حدا بإدارة الشركة بإعداد خطة  أدي ارتفاع أسعار المواد الخام الي انخفاض هوامش الربح     

 1تا من خالل زيادة المبيعات وضغط التكاليف وتعظيم اإليرادايالربح تدريج شتهدف إلي رفع هوام

 ،والتســويـق ر ــباشــع المــول البيـــادة أسطـــبب زيـع بســالتــوزيالبيـع وة ـلفـفاع تكــارتأدي 

ات ــور والمرتبــة األجــك ارتفاع تكلفــ، وكذل ( ةــالمحلي تالمبيعا نموي علي ــكان له أثر ايجاب والذي )

 البيعيالي زيادة المصروفات مقارنة بالعام السابق ، ومن المخطط أن هذه التوسعات في القطاع 

 ا مردود ايجابي علي نمو المبيعات.سيكون له
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 حتليل القطاعات 
 

 2102الربع األول  ةالمحلي المبيعاتأوال : 

 

  .المصري السوق في النتاجيةا القطاعات نـــم قطاع لــلك المبيعات صافي أدنــاه الجدول حــيوض
 

 )مليون جنيه ( المبيعات فى القطاعات البيعيةصافى 

 

 البيــان
 معدل الربع األول الربع األول

 التغير 2100 2102

 % 24 224 271 األلبــــــان

 % 45 011 041 الـزبـــادى

 % 28 76 17 العصائـــر

 % 87 2 1 المركزات

 % 011 1 6 الزراعـــة
 

 االجمالى
 

 

515 

 

418 

 

10 % 

 
 

 

 : انـبـلألاع اــطـق -0

ـــة مع الربع األول العام السابــق ، مقارن %25بنسبة  انــلبألاع اــقط فيات ـازدادت المبيع

 كبيرا في هذا النمو.  زيادة فروع البيع تأثيرا  طاقات البيعية من سيارات البيع وزيادة اللكانت و

، الخام واد ــسعار المأ ارتفاعب ــسبب %27الي  %31لبان من انخفض هامش ربح قطــاع األو

 . الي المستهلك تم إعداد خطة لنقل هذه الزيادة تدريجيا  و

 

 البيــان
 معدل الربع األول الربع األول

 التغير 2100 2102

 % 08 149640 419175 )بالطن(المبيعات 

 % 24 224 271 صافى المبيعات

 % 1 68 74 مجمــــل الربـح

  % 11 % 27 هامش مجمل الربح
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 الزبــادياع ــطـق -2

 مع الربع االول من العام السابقة ــبالمقارن %51 ـــيقدر ب وا  ــنم الزباديات ــق قطاع مبيعــحق

 .رى ـــة القطاعات األخكاف فيك النمو ـبذل متجاوزا  

 

 البيــــان
 الربع األول

 2102 

 الربع األول

 2100 

 معدل

 لتغيرا

 % 10 019887 049267 )بالطن(المبيعات 

 % 45 011 041 صافى المبيعات

 % 45 15 50 مجمــــل الربـح

  % 14 % 14 هامش مجمل الربح
 

 ر ــائـصـعـع الـطــاق -1

% و زيادة 33حجم المبيعات بفي ملحوظا يقدر بزيادة  نمــوا   العصائر اتحقــق قطاع مبيعــ

للنمو و إن كان مازال متأثرا  قطاع العصائرهذا مؤشر علي عودة  %. و21قيمة المبيعات ب

ضغط على هوامش الربح مثل  او هذا م . األصغــر واألرخص مستهلك الي المنتجاتبتحول ال

 السابق .بالعام  %21ب مقارنــة% 25ليصبح 

 

 

 انــــالبي
 معدل الربع األول الربع األول

 التغير 2100 2102

 % 11 009541 059180 ن()بالطالمبيعات 

 % 28 76 17 صافى المبيعات

 % 01 20 21 مجمــــل الربـح

  % 28 % 24 هامش مجمل الربح
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 زاتـركـمـاع الــطـق -4

من انتاج  %11من يمثل قطاع المركزات أهمية خاصة لمجموعة شركات جهينة حيث أن أكثر 

بمجموعة شركات جهينة  اضافة الي  و المشروبات يتم استخدامها في إنتاج العصائر المركزات 

  . دول شمال أفريقياالدول العربية و  أن هذا القطاع يقوم بالبيع في السوق المحلي و التصدير الي

 حجمنموا في  (ه جهينالمبيعات لمجموعة  قد أظهرت نتائج الربع األول للمبيعات )بدونو

   %. 17ــــ المبيعات بزيادة قيمة % و 23ــــ بالمحلية المبيعات 

 

 

 البيــــان
 معدل الربع األول الربع األول

 التغير 2100 2102

 % 21 015 211 )بالطن(المبيعات 

 % 87 2 1 صافى المبيعات

  1 0 مجمــــل الربـح

  % 1 % 27 هامش مجمل الربح

 

 زراعيــاع الــطـقـال -5

وتجهيز ستصـالح ا مجال مزارع اللبان و يشهد القطاع الزراعي توسعات استثمارية كبيرة في

. و قد أظهرت النتائج في الربع األول نموا في لزراعةا إضافة الي أعمال االراضي الجديدة 

 %. 01% و هامش ربح قدره 011المبيعات بنسبة 

 

 

 البيــــان
 معدل الربع األول الربع األول

 التغير 2100 2102

 % 254 2،466 8،712 )بالطن(المبيعات 

 % 011 1 6 صافى المبيعات

 % 11- 2 0 مجمــــل الربـح

  % 51 % 01 هامش مجمل الربح
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 التصدير : مبيعات ثانيا

 .خاصة في السوق الليبيا  ـــا  ملحوظـــد انتعاشـــر يشهــوق التصديـــس أدـــب

 

 البيــــان
 معدل الربع األول الربع األول

 التغير 2100 2102

 %76 29710 49125 )بالطن( المبيعات

 %14 21 26 صافى المبيعات

 %41- 2 0 مجمــــل الربـح

  % 01 % 4 هامش مجمل الربح
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  نبذة عن الشركة

 

 تــــوان ثابـــصفد ـــا السيـــأسيسهــام بتــــوق 0113ام ـــي عـــفــ هت جهينـــــــتأسس  

ورة ـــدأت باكــوب، ون جنيه ) اكتتاب خاص (ــملي 043 هدرـــمال قـــدد من المساهمين برأســـوع

ومي ـي ن/ــط 31ة ــيــــة إنتاجـــــاقــل وبطــامــدس وعـنـهــم 25دد ـــــبع 0117ي ـــاج فـــتـاإلن

 1هون جنيـــملي 245نوي ـــعات ســم مبيــحجبادي ــر والزبــوالعصائ األلبــانفي 

ت ــدؤوب نجحـــمل الــاما في العــع 21دي ــلك علي مـــر مع المستهــل المستمــوبالتواص  

  1بأةــالمع األلبــانجات ــة في منتــة المعروفـات التجاريـالعالم أكثرنشاء إفي  هـنـة جهيـشرك

 لدي الشركة

،  أكتوبر 6ة ـــنع في مديــمصان 6شرة في محافظات مصر ، توزيع منــوت عــرع بيـــف 25عــدد 

ال الشركة ــس مأح رـــا ليصبـــهــذ نشأتـــا  منــــسريع را  ـــمستم وا  ــنمة ــدت الشركـــد شهـــــفق

، وادر ـــالك أـــفــأكـن ــال  مــامـــع 1711ن ـــة مــونــكــلة مــوي عامـــون جنيــه وقملي 716

 .2102ام ــفي ع يــومي ن /ــط 2111ة ــيـاجـة إنتـــوبطاق

 

 

 

 

 

 


