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JUFO.CA)المصريةالبورصةكود)الغذائيةللصناعاتجهينهشركةأعلنت –
–صائروالعوالزبادياأللبانمنتجاتتصنيعفيالرائدةالمصريةالشركةوهي
صافيجهينهسجلتحيث٢٠٢٢الثالثللربعالمدققةالمجمعةالماليةنتائجهاعن

كماالفترةبنفسمقارنة%٢٣قدرهبارتفاعمليار٣الثالثالربعخاللمبيعات

جنيهمليار٨.٢مبيعاتصافي٢٠٢٢لعاماشهرالتسعةخاللجهينهسجلت

االلبانمبيعاتحجمفىالنمومنجاءاإليراداتفىالنمو٪٢٥قدرهبارتفاع

التسعةدارمعلىتدريجيامنتجاتناأسعارزياداتتأثيراليباإلضافةوالعصائر،

.%٢٠مناكثرالىوصلتالتىأشهر

ليصل٢٠٢٢لعامالثالثالربعفينقطة٪٤.٤بمقدارالربحمجملهامشانخفض

الربعخاللالخامالموادأسعارزياداتتأثيربكاملشعرناحيث%٢٢.٧الى

التسعةخاللوكذلك،الربعنهايةفياألسعارزياداتتطبيقتمبينما،الثالث

بنفسمقارنة%٢٥.٧اليليصل%٣.٨بمقدارالربحمجملهامشانخفضاشهر

لميةالعااألسعارفيالمستمرةللزيادةنتيجةهوالهامشفىاالنكماشالفترة

.العالميةدالتوريسالسلحركةتباطؤووالتغليفالتعبئةومواداإلنتاجلمدخالت

.أشهرالتسعةخالل%٢٤بنسبةالمصريالجنيهقيمةوانخفض

الثالثالربعخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيةالمصاريفهامشانخفضكما

هامشانخفضكماالثالث،الربعفى.٪١٤.٣اليلتصل٪٢.٣بلغتبنسبة

نقطة%١.١بمقداراشهرالتسعةخاللوالعموميةواإلداريةالبيعيةالمصاريف

يفالمصارتخفيضبسببذلكوجاءالفترةبفسمقارنة%١٧.٢اليليصل

الهالكاووالضرائبالفوائدقبلاألرباحهامشانخفض.والبيعيةالتسويقية

(EBITDA)١١.٣اليليصلنقطة%٢.٤بمقدار٢٠٢٢منالثالثالربعفي%

خالل(EBITDA)واالهالكوالضرائبالفوائدقبلاألرباحهامشانخفضكما

.الفترةبنفسمقارنة%١١.٦اليليصل%٢.٨بمقداراشهرالتسعة

قدرةانخفاضمحققا٢٠٢٢منالثالثالربعفيمليون١٥٥الربحصافيبلغ

مقارنة%٥.٢اليليصل%٢بمقدارالربحصافيهامشانخفضكما%١٠.٨

بانخفاضجنيهمليون٤٧٤اشهرالتسعةخاللالربحصافيوسجلالفترةبنفس

.الماضيالعامعنالفترةبنفسمقارنة%٥.٨ليصل%٣.٣قدره
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اتفاقية 

جهينه و كرم سوالر
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٢٠٢٢تسعة اشهرتقرير النتائج المالية 

إلنشعاء ركة كعرم سعوالر للطاقعة الشمسعية وذلعكشعركة جهينه بتوقيعع عقعد تعوفير الطاقعة معع  شقامت  

ناعية فعي محطة مركزية هجينة لتوليد وبيع الطاقة باستخدام األلواح الشمسعية ومولعدات العديزل وبطاريعات صع

التنعوع فعي القائمعة علعى ترشعيد االسعتهالك وجهينعهتعأتي هعذه الخطعوة تماشعيا  معع اسعتراتيجية . مزرعة األلبان

المتحعدة وهمعا  الموارد المستخدمة تحقيقا  للهدف الثاني عشر والثالث العشر من أهداف التنمية المسعتدامة لممعم

. االستهالك واإلنتاج المسؤوالن وتفعيل العمل المناخي

والذي أنشئت في إطاره أول محطة ٢٠١٦يعد هذا التعاون الثاني بين الشركتين، حيث كان األول في عام 

روتوكول التععاون وبناء عليه، يأتي ب. بيع وتوليد كهرباء للقطاع الخاص من الطاقة الشمسية بالواحات البحرية

ميجعاوات للطاقعة الشمسعية ٨.٣الجديد للعمعل علعى إنتعاج الكهربعاء معن المحطعة المركزيعة بطاقعة إنتاجيعة تبلعغ 

٪ ٦٥فبعذلك، سعيتم تعوفير. ميجاوات في الساعة معن ناعام تخعزين البطاريعة٢٧.٥ميجاوات بالديزل و١٠.٨و

. ٪ من مولدات الديزل٣٥من الطاقة التي تستهلكها مزرعة إنماء التابعة لجهينه من الطاقة الشمسية و

عاون المثمر مع شركة فخور بالت: "جهينهتومسون الرئيس التنفيذي لشركة نيلزوفي تلك المناسبة، قال السيد 

ريعد لتضعافر فهعذا التععاون يمثعل نمعوذج ف. كرم سوالر والذي يعد استكماال  لمسيرة نجاح كبعر  نسعطرها سعويا  

ضعرر بمعا الجهود والتكاتف للوقعوف فعي وجعه التغيعرات المناخيعة وإيجعاد مصعادر طاقعة بديلعة ال تمعس البيئعة ب

غذيععة وبصععفتنا إحععد  الشععركات المصععرية الرائععدة فععي قطععاع األ. يسععاهم فععي الوصععول لبيئععة أكثععر اسععتدامة

ية وتعزيعز جهودنعا والمشروبات، نتطلع ألن نكعون مثعاال يحتعذ  بعه فعي تخفيعف األثعر البيئعي ألنشعطتنا الرئيسع

."للموائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا اإلطار
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رئيس التنفيذيكلمة ال

من عام هرتسعة اشيسعدني أن أبلغكم أن شركة جهينه قد حققت نتائج قوية في 

مقارنة بنفس الفترة العام السابق  و% ٢٥، حيث ارتفعت ايراداتنا بنسبة ٢٠٢٢

تمكنا من تجاوز التحديات الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه، التضخم، و

.  اضطرابات سالسل التوريد

ي ، ال على الصعيد العالم. نحن بال شك نواجه تحديات عالمية و محلية صعبة

ية يزال االقتصاد متأثر من تداعيات كورونا و قد تراكم عليه الحرب الروس

خفا ًضا وعلى الصعيد المحلي ، نشهد تضخم شديد فى األسعار و ان. االوكرانية

ة ٪ في قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي خالل التسع٢٤بنسبة 

.  اشهر

حصص على الرغم من ذلك ، فقد نجحنا في تنمية قطاعاتنا األساسية، واكتساب

٪ خالل التسعة ٢٠أكبر في السوق ، وتمرير زيادات األسعار تدريجيًا بأكثر من 

ربة نحن على ثقة تامة من أن سجلنا الحافل في تجاوز األوقات المضط. أشهر

قامت كما. المماثلة تعطينا ما نحتاجه من حماية وخبرة لتجاوز الفترة المقبلة

تكاليف و رفع الشركة بتقليل التكاليف و رفع كفائة المصانع مما أدى الى خفض ال

.الكفائة التشغيلية

من التسعة اشهر في %٣قدره بانكماشمليون٤٧٤صافي ربح الشركة بلغ

مليون جنيه مصري ، بسبب تراكم المخزون٥٦٩بلغ صافي الدين . ٢٠٢٢عام 

.يدالتورسلسلة االستراتيجي نتيجة عدم اليقين المرتبط باضطرابات 

يوم جنيه ٠,٣٥بمبلغ توزيع نقديصرفانه تم يسعدنا أيًضا أن نعلن , أخيرا

مليون جنيه مصري عن ٣٢٩ربا   األتوزيع وقد بلغ قيمة ٢٠٢٢نوفمبر ٣

والتي تظهر قدرتنا على مكافأة المساهمين خالل . ٢٠٢١ة السنة المالية المنتهي

هذه األوقات العصيبة ،و قدرة الشركة في الحصول على السيولة من خالل

نا في ليل على ثقتنا في مستقبل الشركة و ثقتدأعمالها ونتائجها ، كما أنه 

.األساسيات القوية لصناعتنا

نيلس تومسن

رئيس التنفيذيال
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قائمة الدخل

٢٠٢١الربع الثالث ٢٠٢٢الربع الثالث ٢٠٢١التسعة اشهر ٢٠٢٢التسعة اشهر 

٨صافي المبيعات  ١٦١ ٠٦٥ ٩٩١٦ ٥٢٣ ٩٨٣ ١٨٢٢ ٩٩٦ ٤٩٨ ٧٧٥٢ ٤٣٥ ٤٣٠ ٤٢٤

٦)تكلفة المبيعات ٠٦٥ ٦١٠ ٤)(٠٦٥ ٦٠١ ٦٥٣ ٢)(٧٤٧ ٣١٥ ٤٩٩ ١)(٣٥٦ ٧٧٣ ٧٤٥ ٢٧٢)

٢مجمل الربح  ٠٩٥ ٤٥٥ ٩٢٦١ ٩٢٢ ٣٢٩ ٤٣٥٦٨٠ ٩٩٩ ٤١٩٦٦١ ٦٨٥ ١٥٢

٩١إيرادات تشغيليه أخرى  ٨٩٢ ٠٦٩٢٥ ٤٢٠ ٤٣٧٣٢ ١٦٠ ٨٣١٧ ١٧٤ ٣٤٧

١)مصروفات بيع وتوزيع ١٨١ ٦٠٢ ٩٩٦ )(٠٧٤ ٧٠١ ٣٦٠)(٧٢٤ ٠٥٦ ٣٣٩)(٩٩٩ ٤٦٤ ٨٠٨)

٢٢٠)مصروفات إدارية وعمومية ٦٠١ ١٩٨)(٤٥٦ ٩٦٣ ٦٧)(٥٨٢ ٣١٠ ٦٥)(٥٩٢ ٦٨٩ ٤٤١)

١١٨)مصروفات أخرى  ٠٩٩ ٦٥)(٣٤٧ ٤١١ ٥٨)(٧٣٥ ١٢٤ ٢١)(٩٩٢ ٢٥٧ ٢٩٧)

٦٦٧نتائج أنشطة التشغيل ٠٤٥ ١١٨٦٨٦ ٦٧٢ ٨٣١٢٢٧ ٦٦٧ ٦٦٧٢٤٢ ٤٤٧ ٩٥٤

٦٥٦خسائر شركة تحت سيطرة مشتركة/أرباح ٠٨٠٤٥٨ ٥٤٦١٦٨ ١٥٧٤٥٨ ٥٤٦

٤٣  )صافى المصروفات التمويلية  ٦٦٣ ٥٧  )(٠٧٦ ٨٥٦ ١٩  )(٩٦٩ ٠٩٣ ١٥  )(١٩٣ ٧٨٠ ٣٦٦)

٦٢٤صافي االرباح قبل الضرائب ٠٣٨ ١٢٢٦٢٩ ٢٧٤ ٤٠٨٢٠٨ ٧٤٢ ٦٣١٢٢٧ ١٢٦ ١٣٤

٧فروق ضرائب سنوات سابقة ٤٢٠ ٧-١٢٧ ٤٢٠ ١٢٧-

١٤٩  )ضريبة الدخل ٦٢٨ ١٣٢  )(٥١٨ ٤٢٠ ٥٠  )(٣٤٤ ٨٩٦ ٤٦  )(١١٧ ٣١٩ ١٢٢)

٩  )ضريبة قطعية على االستثمارات ٥٩٦ ٩  )-(٩٩٤ ٥٩٦ ٩٩٤)-

١الضريبة المؤجلة ٨٥٣ ٦  )٩٩٤ ٦٦٢ ٥٣٢   )(٣٩٦ ٧  )(٣٠٧ ٢٧٧ ١٤٧)

٤٧٤صافي ربح الفترة ٠٨٦ ٧٣١٤٩٠ ١٩١ ٦٦٨١٥٥ ١٣٧ ٣٤٠١٧٣ ٥٢٩ ٨٦٥

يتم توزيعه كما يلى

٤٧٣نصيب مساهمى الشركة القابضة ٨٦١ ٧٤٣٤٩٠ ٠٢٧ ٤٨٠١٥٥ ٠١٣ ٠٤٩١٧٣ ٤٦٩ ٦٧١

٢٢٤نصيب األقلية   ٩٨٨١٦٤ ١٨٨١٢٤ ٢٩١٦٠ ١٩٤

٤٧٤ ٠٨٦ ٧٣١٤٩٠ ١٩١ ٦٦٨١٥٥ ١٣٧ ٣٤٠١٧٣ ٥٢٩ ٨٦٥

٠.٥٠٠.٥٢(سهم/هجني)نصيب السهم في صافي ربح الفترة 
٠.١٦٠.١٨
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الميزانية
٢٠٢١التسعة اشهر  ٢٠٢٢التسعة اشهر 

األصول  
االصول غير المتداولة 

٣,١٦٤,٧٨٩,٣٢٧ ٣,٠٠٣,٣٠٦,٩٦٣ أصول ثابتة  
٧٣,٩٦٤,١٧٩ ١١٨,٦٨٦,٣٤٨ مشروعات تحت التنفيذ  
٢٦,٠٧٣,٨٥٧ ٢٥,٦٨٧,٤٦٨ الثروة النباتية منتجة  
٢٣,٦٧٩,٠٢٧ ٣٣,٩٩٨,٠٥٤ الثروة النباتية غير منتجة 

١٩٦,١٩٤,٤٢٠ ١٩٤,٦٦٣,٤١٨ الثروة الحيوانية 
١٥,١١٦,٨٤٣ ١٥,٧٧٢,٩٢٣ (  حقوق ملكية)استثمارات في شركة تحت سيطرة مشتركة 
٦١,٥٨٣,٨٤٣ ٥٠,٦٢٧,٧٥٩ حق إنتفاع في أصول 
٩٧,٠٩٢,٨٩٠ ٩٧,٠٩٢,٨٩٠ الشهرة 

٧٢٣,٨٧٢ ٧١٧,٦٦٨ أصول أخرى طويلة األجل 
٣,٦٥٩,٢١٨,٢٥٨ ٣,٥٤٠,٥٥٣,٤٩١ االصول غير المتداولة 

األصول المتداولة 
١٠,٥٧١,٧٢٩ ٣٣,٢٥٨,٠٣٢ أصول حيوية زراعات قائمة 
١,٦٠٧,٤٢٧ ١,١٠٢,٣٦٣ أصول محتفظ بها لغرض البيع 

٨٧٩,٢٦٦,٠٨٨ ١,٧٧٦,٩٧٩,٥٣٦ مخزون 
٤٥٦,٠٢٠,٩٤٩ ٦٦٤,٨٩٥,٢٤٢ عمالء وأرصدة مدينة أخرى  
٤٥٣,٠١٥,٣٣٠ ٥٨٤,٢٧٢,٦٠٧ نقدية بالبنوك و الصندوق 

٢,٩٦٦ ٣٩٢,٨٨٩ مستحق من أطراف ذوي عالقة 
٤٦,١٧٣ ٦٢,٣٢٣ قطيع التسمين -أصول حيوية 

١,٨٠٠,٥٣٠,٦٦٢ ٣,٠٦٠,٩٦٢,٩٩٢ األصول المتداولة 
٥,٤٥٩,٧٤٨,٩٢٠ ٦,٦٠١,٥١٦,٤٨٣ إجمالي األصول 

حقوق الملكية 
٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ ٩٤١,٤٠٥,٠٨٢ رأس المال المصدر والمدفوع 
٦٨٨,٨٧٩,٠٢٦ ٧٠٧,٤٦٠,٠٠٧ إحتياطي قانوني 
٣٣٠,٩٢٠,٤٢٨ ٣٣٠,٩٢٠,٤٢٨ عالوة إصدار األسهم -إحتياطي عام 

١,٢٠٦,٣٤٨,٩٢٩ ١,٢٦٦,١٩٤,٢٤٧ أرباح مرحلة 
٣,١٦٧,٥٥٣,٤٦٥ ٣,٢٤٥,٩٧٩,٧٦٤ حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم 

٧٦٢,٨١٩ ٩٨٧,٨٠٥ حقوق غير مسيطرة 
٣,١٦٨,٣١٦,٢٨٤ ٣,٢٤٦,٩٦٧,٥٦٩ حقوق الملكية 

االلتزامات غير المتداولة 
٢٦٢,٣٥٩,٩١٦ ١٠٤,١٩٠,٢١٥ قروض طويلة األجل 
١٠٩,٠٦٦,٣٢٦ ٨٩,٧٧٣,٨٢١ غير متداول -التزامات ناتجة عن عقود تأجير 
٢٩٩,٩٠٨,١٦١ ٢٩٨,٠٥٤,١٦٥ إلتزامات ضريبية مؤجلة 

٤٨٢,٧٣٠ ٤٠٩,٤٤٧ إلتزامات أخرى غير متداولة 
٦٧١,٨١٧,١٣٣ ٤٩٢,٤٢٧,٦٤٨ االلتزامات غير المتداولة 

االلتزامات المتداولة 
٧٠,٠٧٨,٩٢٣ ٨٣,٥٢٠,٩٥١ مخصصات 

٢٧٣,٢٣٠,٧٦٣ ٨٦٤,٥٣١,٢٤١ تسهيالت ائتمانية  
٩٢٨,٢١٢,٤٢٨ ١,٦٢٥,٢٧٦,٥٩٨ دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
١٨٠,٢٤٩,٥٠٣ ١٣٦,٤٢٥,٨٨٩ ضرائب الدخل 
٢٨,٣٢٤,١٣٦ ٢٨,٩١٩,٣٢٨ الجزء المتداول -إلتزامات ناتجة عن عقود تأجير 

١٣٩,٥١٩,٧٥٠ ١٢٣,٤٤٧,٢٥٩ الجزء المتداول -قروض طويلة األجل 
١,٦١٩,٦١٥,٥٠٣ ٢,٨٦٢,١٢١,٢٦٦ االلتزامات المتداولة 
٢,٢٩١,٤٣٢,٦٣٦ ٣,٣٥٤,٥٤٨,٩١٤ إجمالي االلتزامات 
٥,٤٥٩,٧٤٨,٩٢٠ ٦,٦٠١,٥١٦,٤٨٣ إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات 
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التدفقات النقدية
٢٠٢١التسعة اشهر ٢٠٢٢التسعة اشهر 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٦٢٤صافى ربح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية في األرباح ٠٣٨ ١٢٢٦٢٩ ٢٧٤ ٤٠٨

تسويات      
٢٢٩,٩٠١,٥٠١.٠٠٢١٨إهالك األصول الثابتة  ٣٧٤ ٨٧٠

٢٥  )رأسمالية( ارباح)خسائر   ٣٥٣ ٨٣٢(٣٨٩ ٢٤١
٦إستهالك حق انتفاع أراضى ٢٠٤٦ ٢٠٣

٢٢استهالك الثروة الحيوانية ٩١٨ ٤١٢٢٢ ٢٤٧ ٠٣٤
٣٨٦استهالك الثروة النباتية المنتجة ٣٨٩٣٨٦ ٣٨٧

١٣رسملة اثناء فترة التجفيف ٩٣٦ ١٥١
٦٥٦   )التغير في استثمار محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية  ٤٥٨   )(٠٨٠ ٥٤٦)

٣)رد االنخفاض في قيمة االصول الثابتة ٠٤٥ ٢٣٧   )(٠٩٥ ٣٠٠)
١  )رد اإلنخفاض في قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى  ٥٧٠ ٣(٠٠٠ ٥٢٠ ٢١٥

١٠استهالك أصل حق االنتفاع ٤٧٥ ٣١٥١١ ٢٧٧ ١١٣
٤فوائد حق االنتفاع ٤٢٧ ١٠٨٣ ٢٨٥ ٤٠٦

١رد االنخفاض فى المخزون  ٧١١ ٥٥٩٩٤٢ ٩٤٥
٤٥تدعيم مخصص مطالبات ٤٠٤ ٢٣٩٦ ٨٨٤ ٥٠٥

١٢  )والدات القطيع ٣٠٣ ١١  )(٣٠٠ ٢٦٠ ٨٠٠)
٤٠  )رسملة تكاليف تربية القطيع ٥٧٣ ٤١  )(٤٠٦ ٣١٥ ٥٨٣)

٢خسائر بيع ابقار ٠٩٣ ٤٢٨٨ ١٠٢ ٣٠٤
٣)فروق تقييم عمله ٥٩٢ ١  )(٥٠١ ٤٥٢ ٧٥٢)

٢٣  )فوائد دائنة ٤٢٢ ١٠  )(٤١٩ ٩٢٧ ١٩٤)
٦٦فوائد ومصروفات تمويلية ٢٥٠ ٨٨٦٦٦ ٩٥١ ٥٠٩

٩١١ ٠٣٣ ١٢٤٩٠٦ ٤٣٢ ٩٦٥
٢٣فوائد ودائع محصلة ٤٢٢ ٤١٩١٠ ٩٢٧ ١٩٤

٦٦)فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة ٢٥٠ ٦٦  )(٨٨٦ ٩٥١ ٥٠٩)
التغير فى 
٨٩٩  )المخزون  ٤٢٥ ٧٣(٠٠٧ ٦٤٠ ٠٤٠

٢٢  )أصول حيوية زراعات قائمة ٦٨٦ ٣  )(٣٠٣ ٥٠٦ ٨١٣)
٥٠٥التغير في  أصول محتفظ بها لغرض البيع ٠٦٤

١٩٦  )العمالء واألرصدة المدينة األخرى  ٦١٠ ١٢٩  )(٩٣٥ ٤٥٠ ٤٣٧)
٣٨٩   )المستحق ألطراف ذوي عالقة ٢   )(٩٢٣ ٧٢٢)

٥١٧الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى  ١٢٧ ٤٧١٩٧ ١٩٩ ٢٣٣
٣٧ )توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين ٩١١ ٣٤  )(٠٨٧ ٨٥٢ ٧٦٠)

١٩٥  )ضريبه دخل مسدده ٦٢٨ ١٩١  )(٩٩٨ ٢٧١ ٣٢٨)
٧٣   )المسدد من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية ١٧  )(٢٨٣ ٠١٥ ٧٤٧)

٣١  )المستخدم من مخصص المطالبات  ٩٦٢ ١٠  )(٢١٠ ٨١٦ ٩٨٨)
١صافى التدفقات النقدية الناتجة من  األنشطة التشغيلية ١٤٩ ٤٤٦٦٣٤ ٣٣١ ١٢٨

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
١٣٠  )أقتناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ ٥٢٨ ١٧٦  )(١٧٧ ٧٢٥ ٤٩١)

٤٥متحصالت من بيع أصول ثابتة ٧٨٥ ٣٥٦٥ ٥٠٩ ٠٧٥
١٠  )مدفوعات إلقتناء ثروة نباتية ٣١٩ ٧  )(٠٢٧ ٥٧١ ٧١٤)

٧  )مدفوعات لالستثمار فى أصول حيوية ٣٣٥ ٠٠٠)
١٢متحصالت من بيع ثروة حيوانية  ١١٦ ٨٤٨٢٧ ٠١٨ ٥٤٩
٣متحصالت تعويض نفوق عجول ٣٢٦ ٧١٤٥ ٢٥١ ٠٧٢

٧٩  )األنشطة االستثمارية ( المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية  ٦١٨ ١٥٣  )(٢٨٦ ٨٥٣ ٥٠٩)
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

٥٩١المحصل من قروض بنكية وبنوك تسهيالت إئتمانية( المسدد) ٣٠٠ ٢٢  )٤٧٨ ١٠٦ ٢٢٦)
٢٢  )من أقساط التأجير( المسدد) ٦٤٣ ٢١  )(٦٥٣ ٥٠٧ ١٦٦)

١٧٤  )من قروض بنكية( المسدد)المحصل  ٢٤٢ ١٤٧  )(١٩٣ ٠٥٣ ٦٣٧)
١٨٨)توزيعات أرباح مدفوعه للمساهمين ٢٨١ ٠١٦)

٢٠٦صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة التمويلية  ١٣٣ ١٩٠  )٦١٦ ٦٦٧ ٠٢٩)
١٢٧التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة ٦٦٤ ٧٧٦٢٨٩ ٨١٠ ٥٩٠

٣أثر التغير في فروق العملة ٥٩٢ ٥٠١١ ٤٥٢ ٧٥٢
٤٥٣يناير ١فىحكمها فىالنقدية وما  ٠١٥ ٣٣٠١٨٢ ٥٤٢ ٥٣٨
٢٠٢٢٥٨٤ستمبر٣٠فىحكمها فىالنقدية وما  ٢٧٢ ٦٠٧٤٧٣ ٨٠٥ ٨٨٠



كةعنأولةنصفنبذة الغذائيةللصناعاتجهينهشر

ي،١٩٨٣أولنصفالغذائيةللصناعاتجهينهتأسست كةوه  يتتخصصمرصيةشر  
 
ومعالجةإنتاجف

يمنتجاتوكذلكالزبادىويوالعصائرياأللبانمنتجاتمنمتنوعةمجموعةوتعبئة .الطه 

كةنجحتوقدي يالشر  
 
يالصدارةمرتبةاحتاللف  

 
مية،عالألسواقالتصديريخاللمنوالتوسعمرصيف

امهايبفضل يواآلمنةالصحيةالغذائيةالمنتجاتمنواسعةباقةبتقديمالمتواصلالت    
تمت  يتالت 

يالمفضلةالتجاريةالعالمةجعلهايممايالفائقة،بجودتهاي  
 
.المرصيةالبيوتكلف

كةوتقوم يضخمةتوزي    عوشبكةتابعةمصانع٤بتشغيلحالًيايالشر يتغط  منفذيألف١٣٦,٠٠٠منأكت 

يتجزئة  
 
يالجمهورية،وربوعأنحاءجميعف

ا
ياأللبانمزرعةعنفضل  

سعًيايفدان،٥٥٠مساحتهاتبلغالت 

يلالرتقاء يالجودةعاليةالغذائيةالمنتجاتتصنيعبمعايت   
 
.المرصيالسوقف

الذمةإبراءبيان

يالواردةالبيانات  
 
يالوثيقة،هذهف  

الية،الحالتوقعاتعىلبنائهايتمتاريخية،حقائقتعديليوالت 

كةومعتقداتوآراءوالتقديرات ريمخاطعىلالبيانهذايينطويوقدي.الغذائيةللصناعاتجهينهشر

يمعروفة يمعروفة،وغت  يوليأخرى،وعواملمؤكدةوغت   
ويجب.مفرطبشكلعليهالعتماديينبغ 

يالواردةالمعلوماتبعضأنإىلاإلشارة  
 
"ليةالمستقبالبيانات"أو"األهداف"تشكلالوثيقةهذهف

ي"،"يلتمس"،"سوف"،"ربما"مثلتطلعيهمصطلحاتاستخدامخاللمنتحديدهايويمكن  
،"ينبغ 

ع"،"يتوقع" يهويمايأوي"يعتقد"أو"يواصل"،"ينوي"،"يقدر"،"يشر  
هايأويمنهايمنف  منغت 

ياألداءأويالنتائجأويالفعليةاألحداثوكذلك.المشابهةالمصطلحات كةالفعىل  جوهريايتختلفقديللشر

يتلكعن  
كةأداءويحتوي.المستقبليةالبياناتأويالهدافهذهمثلتعكسهايالت  ناعاتللصجهينهشر

.والشكوكالمخاطريبعضعىلالغذائية

ادارة عالقات المستثمرين

خالد دعادر

مدير عالقات المستثمرين

Khaled.daader@juhayna.com

+٣٨٢٧١٨٣٣-٢٠٢

عبد الرحيم زيان

Abdelrehim.zian@juhayna.com

٢٠٢٢تسعة اشهر|تقرير نتائج األعمال 
٢٠٢٢-١١-١٦| القاهرة 

٢٠٢٢تقرير النتائج المالية تسعة اشهر 

mailto:Khaled.daader@juhayna.com

