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 2202لعام   و التسعة أشهر األويل  الثالثالربع  إعـالن نتائج أعمال
 

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

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

   .4104لعام  أشهر األولي التسعةونتائج  ،4104 عام من الثالث
 

 املؤشرات املالية
 

 :( 2100 الربع الثالثب ة) مقارن 2102 لثالربع الثامؤشرات 
 

 

 : 62  ارتفــاعة جنيه بنسب مليون  048 صـافــى المبيعــات %  

 : 44  ــاعة ارتفمليون جنيه بنسب  602 مجمـــل الــــربـــح %  

 : 62  اعــارتفجنيه بنسبة مليون   941 أربـــاح التشغيــــل %  

 : 24  اعــارتف بنسبةمليون جنيه   969 صـــافــى الـربــــح %   

 : 24   مجمل الربحهامش  % 62 ارتفــاع مليون جنيه بنسبة   216 مبيعـــات األلبــــان % 

  23   هامش مجمل الربح  % 90  اعـة ارتفـجنيه بنسبمليون   622 :الزبــــادي مبيعـات % 

 : 20   هامش مجمل الربح  % 28  اعـمليون جنيه بنسبة ارتفـ  960 مبيعــات العصائــر %   

 : 42   هامش مجمل الربح   %698  ـاعرتفـا ةبنسبمليون جنيه     94 مبيعات المركــزات %  

 : 012- حـهامش مجمل الرب   %612ـاع  رتفا ةبنسب ـهيون جنملي      2 المبيعات الزراعية% 
 

 
 ( : 2100 شهور 9بـ ة) مقارن 2102 شهور 9أظهرت مؤشرات  كما -

 
 : 62  اعجنيه بنسبة ارتفــ مليون 6,980 صـافــى المبيعــات%    

 : 22  اعمليون جنيه بنسبة ارتفــ     266 مجمـــل الــــربـــح%    

 29  اعــارتف ةبنسب مليون جنيه     284 ــل :أربـــاح التشغيــ%  

 : 61  اعــارتف ةمليون جنيه بنسب     648 صـــافــى الـربــــح%  

 43  هامش مجمل الربح %64  اعارتفــ ةمليون جنيه بنسب   9,821 :ات األلبــــان  مبيعــ% 

  23  هامش مجمل الربح %61  اعمليون جنيه بنسبة ارتفــ     296 : الزبــــاديمبيعاـت%   

 : 21  هامش مجمل الربح %64  اعمليون جنيه بنسبة ارتفــ     211 مبيعــات العصائــر%   

 : 42   هامش مجمل الربح     %90  نخفاضة امليون جنيه بنسب       26 مبيعات المركــزات%  

 : 6 -  هامش مجمل الربح   %62  اعــارتف ةبنسب ةمليون جني       62 المبيعات الزراعية%    

 
 
 
 



 

        

 

 

 

 األرباحو صافى المبيعات في للصناعات الغذائية نموا قويا ............حققت شركة جهينة الســــادة المساهميـن
مليون  048لتصل  % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي62 المبيعات نموبلغ حيث  ،  الثالثخالل الربع 

 مليون جنية. 161% لتصل 24نسبة نمت األرباح ب و كذلكجنية 
 

، ويرجع الفضل في هذا النمو إلى االستراتيجيات والسياسات المتبعة حيث تم القيام باستثمارات في العام الماضي
نافـــذ البيـــع ـادة عــــدد مزيوكذلك خالل التسعة أشهر األولى من هذا العام في مجاالت متعددة منها 

عمليات التجديد  .ــالثـةاإلنتاجيـة الثات اعللقط ـت الدعايةة استهـدفـالت إعــالنيالقيــام بحموالتوزيــع، 
واإلحالل لخطوط اإلنتاج والتعبئة على أحدث طراز بهدف التجاوب مع متغيرات السوق وتنوع أذواق 

ات اسـالسيـ ـة نجـاح هـــذهس أداء المجمــوعـكويعــع ـوزيـع والتاط البيع فـي نشـــالتــوس المستهلكين.
 .ةـارياالستثم
 

مليون جنيه في القطاع  438مبلغ و قد حصلت  علي م ضخ استثمارات جديدة خالل التسعة شهور االولي ـــت
قامة إمليون جنيه للمساهمة في  158بمبلغ  حصلت الشركة علي قرض. و قد التجاري و الزراعيو الصناعي 

 البيعية. ة طاقالخطة التوسعية في زيادة الروع قائمة وذلك ضمن فروع بيع وتوزيـع جديده واستكمال وتطويــر ف
 

وبثقة المستهلك المصري في منتجاتها والشركة مستمرة في تنفيذ بها بفريق العمل  فخورةشركة الن إوأخيراً ف
 يادتها في سوق الصناعات الغذائية.رظ علي االتوسعية للحف ااستراتيجياته

 
 
 
 
 
 

 صفـــوان ثابـت                                                                                                        
 

 العضــو المنتـدب               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 

 

 (2100 الربع الثالثب ة)مقارن2102 النسبي لإليرادات الربع الثالثوزن ال
 
 

 
 

 

 (2100 الربع الثالثب ةارن)مق2102 نتائج الشركة المجمعة الربع الثالث
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 قائمة الدخل المجمعة 
مليون جنية

معدل التغير 20122011معدل التغير 20122011

 2%   ,0 2,01 2%   1  صافي المبيعات

22%(107 1 )(453 1 )17%(475  )(557  )تكلفة المبيعات

  %0  55   %092  2مجمل الربح

%29%0 %29%  هامش مجمل الربح

2 %(104  )(621  )60%(70  )(188  )مصروفات بيع وتوزيع

 %(73  )(79  )-3%(65  )(65  )مصروفات إدارية وعمومية

-  0%11(0  )-646%7(18  )ايرادات )مصروفات( تشغيلية اخري

)EBIT(      0 %5 2 1  5% 99 0نتائج التشغيل

% 0%05% 0% 0هامش نتائج التشغيل

-71%13-177%1(8.5)نصيب الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة 

66%(69  )(35  )-38%(11  )(7  )مصروفات تمويلية

31%219  252%  0 0صافي االرباح قبل الضرائب

46%(63  )(33  )73%(16  )(61  )ضرائب الدخل

29%  10 2  %  020صافي الربح بعد الضرائب

%00%00%00% 0هامش صافي الربح

صافي االرباح قبل الفوائد الضرائب االهالك و االستهالك 

) EBITDA (  
0  0 2% 0 0   2%20

22%21%21%21%

تسعه شهورالربع الثالث 

 
 

 2102و التسعة أشهر األولي  التع يق ع ي نتائج الربع الثالث
 

ثر ايجابي أما كان له م وليشهر األأ% في التسعة 31% في الربع الثالث و 34حققت الشركة مجمل ربح  -
 .مليون جنية  161يصل الي % ل24علي زيادة صافي الربح خالل الربع الثالث بنسبة 

%  001ولي وهو وبصف  عامة فأن ليس هناك تغير يذكر في نسبة صافي الربح خالل التسعة شهور األ -
   .مقارنة بالعام السابق

 

 

 
 



 

        

 

 

 تح يل القطاعات 
 

 4104 التسعة أشهر األولي لعامالربع الثالث و أوال : المبيعات المح ية 
 

بق و نمو صافي بالعام السا ةمقارن %64بنسبه  الربع الثالث مبيعاتصافي نمو  اهــأدن الجدول حــويوض

 كما يلي: مقارنه بالعام السابق %62بنسبه  شهور 9مبيعات 
 

( جنية مليون)  البيعية القطاعاتت مبيعا صافى  

 

شهور 3 التغير معدل   ثالثال الربع التغير معدل 

 2100 2102  2100 2102  

 األلبان 320 694 65% 926 708 63%

 الزبادي 622 662 10% 216 473 69%

 العصائر 153 168 60% 307 382 62%

 المركزات 2 3 98% 14 9 54%

 الزراعة 3 1 693% 63 10 62%

 اإلجمالي 792 244 64% 1،997 1،502 62%
 

 

 : لبانألقطاع ا -0

في هامش الماضي. كما حقق نمو  % مقارنه بالعام66 ـنموا يقدر ب لبان خالل الربع الثالثق قطاع األحق

  . %22 مجمل الربح ليصبح 

جنية مليون لثالثا الربع التغير معدل        شهور 3 التغير معدل   

  2100 2102   2100 2102   

19%  115،751 137،459 68%  46،287 51،629 
المبيعات          

 ) بالطن (

63%  708 926 65%  صافى المبيعات 320 694 

32%  612 693 54%  الربح مجمل 163 08 

 60%  38%    67%  33%  
 مجمل هامش

 الربح

 

 

 



 

        

 

 

   الزبــاديقطاع  -2

   .ة بالعام الماضيــبالمقارن %90 ـــيقدر ب وا  ــنم  الثالثخالل الربع  يدات الزباــق قطاع مبيعــحق

جنية مليون لثثاال الربع التغير معدل        شهور 3 التغير معدل   

  2100 2102   2100 2102   

63%  47،216 50،453 12%  61،743 65،313 
المبيعات          

 ) بالطن (

69%  473 216 10%  صافى المبيعات 622 662 

48%  الربح مجمل 184 72 %30 665 121 

 34%  37%   33%  39%  
 مجمل هامش

 الربح

 

 

 قطاع العصائر  - 

 , بالعام الماضي ةمقارن ربع الثالثخالل ال %60عات حقق قطاع العصائر و المشروبات نموا كبير في المبي

 شهد قطاع العصائر نموا في هامش مجمل الربحو كذلك  .كافـة القطاعات األخــرى ك النمو فيـبذل متجاوزا  

 ةــعن طريق خط العالية حيةــالرببدفع مبيعات المنتجات ذات  الشركة ةقيام ادار بسبب %26يصبح ل

 لقطاع العصائر. ةفاعالنات مكثة وتسويقي

شهور 3 التغير معدل جنية مليون ثالثال الربع التغير معدل    

  2100 2102   2100 2102   

65%  40،814 59،904 65%  10،049 63،593 
المبيعات          

 ) بالطن (

62%  382 307 60%  صافى المبيعات 153 168 

35%  07 110 41%  الربح مجمل 49 35 

 60%  38%   69%  36%  
 مجمل هامش

 الربح

 

 



 

        

 

 

 قطاع المركزات - 

  يشهد قطاع المركزات تحسنا ملحوظا في المبيعات و هوامش الربح.

شهور 3 التغير معدل جنية مليون ثالثال الربع التغير معدل    

  2100 2102   2100 2102   

61%  1،109 1،446 12%  250 728 
المبيعات          

 ) بالطن (

54%  9 14 98%  المبيعات صافى 2 3 

- -1  3 - -1  الربح مجمل 8 

-  -12%  68%  -  -32%  0%  
 مجمل هامش

 الربح

 

 

 

 القطاع الزراعي -5

بان و استصـالح وتجهيز االراضي ألليشهد القطاع الزراعي توسعات استثمارية كبيرة في مجال مزارع ا

 الجديدة  إضافة الي أعمال الزراعة. 
 

شهور 3 التغير معدل جنية مليون لثالثا بعالر التغير معدل    

  2100 2102   2100 2102   

00%  14،716 67،202 125%  1،066 4،019 
المبيعات          

 ) بالطن (

62%  10 63 693%  صافى المبيعات 3 1 

-112%  0 -1  - -8،5  -3  الربح مجمل 

-  45%  -5%  -  -22%  -184%  
 مجمل هامش

 الربح

 
 

 

 
 
 



 

        

 

 

 : مبيعات التصدير ثانيا
 

  . أسواق جديدة التصدير الي ليبيا و كذلك فتح ةعادإ نتيجةكبيرا د مبيعات التصدير تحسنا شهت

شهور 3 التغير معدل جنية مليون ثالثال الربع التغير معدل    

  2100 2102   2100 2102   

53%  16،193 10،251 51%  4،553 2،026 
المبيعات          

 ) بالطن (

32%  01 111 02%  ى المبيعاتصاف 44 64 

72%  18 17 171%  الربح مجمل 18 4 

 16%  15%   15%  66%  
 مجمل هامش

 الربح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

  نبذة عن الشركة
 

وقــــام بتأسيسها السيد صفوان ثابت وعـــدد من المساهمين برأســـمال  1903تأسســت جهينــة فــي عام 

 ص (.مليــون جنيه ) اكتتاب خا 1.3قـــدره 

 

طــن/ يـومي في  35مهندس وعامل وبطاقـــة إنتاجــية  64بعــدد  1907وبــدأت باكـــورة اإلنتاج في 

مليـــون جنية. وبالتواصــل المستمــر مع  6.4األلبــان والعصائــر والزبــادي وحجــم مبيــعات ســـنوي 

ــت شركـة جهيـنة في إنـــشاء أكــثر العالمـــات عــاما في العــمل الـــدؤوب نجح 65المستهـــلك علي مــدي 

فـــرع بيـع وتوزيـــع منتشـرة في  64التجاريـــة المعروفـــة في منتــجات األلبــان المعــبأة. الشركة لديهــا 

 .أكتوبــر 2مصانــع في مدينــة  2محافظات مصر ، 

 

مليــون  782شأتــها ليصبح رأس مــال الشركة فقـــد شهـــدت الشركة نمــوا مستــمرا سريعــاً منذ ن

 يــومي طــن / 6988عامالً من أكــفأ الكــوادر وبطاقة إنتاجية  3788جنيــه وقـــوي عامــلة مكـونــة من 

 .6816في عــام 

 


