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من األول  الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات جهينه 

 2016عام 

 

 المالية المؤشراتأبرز 
 

 

 

 

 
  المؤشرات التشغيليةأبرز 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

وهي الشركة المصرية الرائدة في  –( JUFO.CAأعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية )كود البورصة المصرية 

 31عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  –تصنيع منتجات األلبان والزبادي والعصائر والمشروبات 

. وأثمر 2015مقابل الربع األول من عام  %27نسببببببببة نمو مليار جنيه ب 1.1بلغت اإليرادات ، حيث 2016مارس 

نفس مالل  %15مع ارتفاع األرباح التشببغيلية لبل مصببض البببرائة بنسبببة  %26ذلك عن نمو مجمل الربح بنسبببة 

 .الفترة

مقارنة بالعام  %23، وهو نمو 2016مليون جنيه مالل الربع األول من عام  80وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح 

 .2015دون تغير ملحوظ مقارنة بالربع األول من عام  %7الماضي، فيما بلغ هامش صافي الربح 

الربع األول من من إجمالي إيرادات  %50، حيث بلغت مسبباهمته المجمعةيرادات اإلاحتل لطاع األلبان صببدارة ولد 

من إجمالي اإليرادات مالل نفس  %21بنسبببببة العصببببائر ثض لطاع  %22بنسبببببة ، ويليه لطاعي الزبادي 2016عام 

، حيث بلغت 2016م الفترة، علًما بأن إيرادات لطاع العصبببببائر حققت ألود  يادة  بببببنوية مالل الربع األول من عا

 . %62، وهو نمو بنسبة مليون جنيه 235

 علًما، 2016مارس  31وفيما يلي ا ببتعراأ أداش شببركة جهينة للصببناعات الغذائية مالل الفترة المالية المنتهية في 

 شبديد مناخ ظل في التشبغيلية القطاعات ألداش التفصبيلية التحليالت ا بتعراأ عن اإلحجام فببلت الشبركة إدارة بأن

 من كاملة نسببخة على الحصببول ويمكن. المسبباهمين مصببالح على بالحفاظ اإلدارة التزام من انطاللا وذلك التنافسببية،

 www.juhayna.com: اإللكتروني المولع  يارة عبر للشركة المالية القوائض

 

 

 

  

 صافي الربح
 

 مليون جنيه 80
 %23نمو بنسبة 

األرباح التشغيلية قبل 

 الضرائب والفوائد
 مليون جنيه 150

 %15نمو بنسبة 

 

 مجمل الربح
 

 مليون جنيه 360
 %26نمو بنسبة 

 اإليرادات
 

 مليار جنيه 1.104
 %27نمو بنسبة 

 

 العصائر
 

 جنيهمليون  235
 %62نمو بنسبة 

 

 

 

 الزبادي
 

 جنيهمليون  238
 %18نمو بنسبة 

 

 

 األلبان
 

 جنيهمليون  549
 %12نمو بنسبة 

 
 توزيع منتجات أرال

 

 جنيهمليون  25
- 

 

 

 

 

 الزراعة
 

 جنيهمليون  30
 %90نمو بنسبة 

 

 

 

 توزيع اإليرادات
  

2016الربع األول 

 

 

2015الربع األول 

 

 

  األلبان

  الزبادي

  العصائر

  المركزات

  الزراعة

  تو يع منتجات أرال
 

٥٠%

٢٢%

٢١%

٢%
٣% ٢%

٢٣%٥٦%

١٧%

٢%٢%
 المركزات

 

 جنيهمليون  27
 %74نمو بنسبة 
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 السادة المساهمين

 مستويات وتنمية القيمة تعظيض في ،2016 عام من األول الربع مالل والتشغيلي المالي الصعيدين على جهينه نجحت

 .األجنبية العمالت أمام المصري الجنيه ليمة تراجع وأبر ها الراهنة االلتصادية التحديات من الرغض على الربحية

 لطاع مسبباهمة بلغت حيث جنيه، مليار 1.1 لتبلغ األول الربع مالل %27 بنسبببة اإليرادات نمو جهينه رصببدت ولد

 بنسبببة والمشببروبات العصببائر لطاع إيرادات وارتفعت. االيرادات صببدارة بذلك ليواصببل مليون 549 منفردًا األلبان

مالل الربع األول من  %23مليون بنسبببببه نمو  80كما حققت الشببببركة صببببافي ربح لدرة  .األول الربع مالل 62%

  .2016عام 

نه شبببببببركة نجحت ولد مة االجل طويل تمويلي عقد ابرام في جهي يه مليون 136 بقي نك مع جن  القطري االهلي الب

QNB، للشبركة المملوكة االلبان مزرعة تنمية مواصبلةل 2016 لعام المخططة اال بتممارية التو بعات تمويل بهدف 

 وتعزيز ،واللوجسبببببتية البيعية االعمال شببببببكات تنمية في وكذلك االلبان مدمالت من كبيرة حصبببببة توفر بدأت والتي

 كما .المصببري بالسببو  المتنامي الطلة تلبية على الشببركة لدرة تعزيز بهدف ذلك وكل. بالمصببانع االنتاجية الطالات

 الشببركة توجه إطار في وذلك جنيه، مليون 56.5 مقابل االلبان مزرعة في %40 البالغة حصببتها ببيع الشببركة لامت

 .مباشرة الغير حصص اال تممار ببيع

 اجاتياحت تلبية على لدرتها ودعض نموها تسبببببطير أجل من النجاحات هذه على البناش مواصبببببلة إلى الشبببببركة تتطلعو

 المصبببري السبببو  يشبببهدها التي التحديات ظل في عام بوجه والمجتمع المسببباهمين لجميع القيمة وتعظيض المسبببتهلكين

 .المعروأ ولله العمالت ا عار  ارتفاع بسبة

 صفوان ثابت

 رئيس مجلس اإلدارة والعبو المنتدب
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مبيعات مجمل الربح ل األرباح التشغيلية قب
د خصم الضرائب والفوائ
واإلهالك واالستهالك

ل األرباح التشغيلية قب
دخصم الضرائب والفوائ

صافي الربح

2016الربع األول  2015الربع األول 

 موجز األداء المالي
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 ا. قائمة الدخل المجمعة 
 

 التغيير 2015الربع األول  2016الربع األول  مصري()جنيه 

.1.104.468.386 صافي المبيعات ...... 866.524.953 27% 

 %28 (579.624.310) (744.294.904) تكلفة المبيعات

 %26 286.900.643 360.173.482 مجمل الربح

 -- %33 %33 هامش الربح اإلجمالي

 %513 3.137.530 19.246.906 إيرادات أمرد

 %47 (121.455.422) (178.972.308) مصروفات البيع والتو يع

 %28 (31.550.997) (40.439.466) مصروفات إدارية وعمومية

 %50 (5.896.708) (8.851.401)) مصروفات أمرد

 % -59 (305.000)  (125.000)  بدالت حبور أعباش مجلس اإلدارة

 %15 130.830.046 151.032.213 نتائج أنشطة التشغيل

األرباح التشغيلية لبل مصض البرائة والفوائد واإلهالك 

 واال تهالك
215.972.196 179.159.044 21% 

هامش األرباح التشغيلية لبل مصض البرائة والفوائد واإلهالك 
 واال تهالك

 نقطة مئوية 1 21% 20%

 - - (408.412.0)  نصية القاببة في أرباح الشركات التابعة والشقيقة

 - - 5.570.557)  أرباح بيع ا تممارات

 (%35)  (1.018.881)  (659.033))  مكافآت نهاية الخدمة

 %31 (28.803.576)  (37.594.968)  المصروفات التمويلية

 %17 101.007.589 117.940.357 صافي األرباح قبل الضرائب

 - 99.298 - فر  ضرائة السنوات السابقة

 (%35)  (21.422.682)  (14.024.283)  ضرائة الدمل

 - - (4.998.235)  ضريبة لطعية على اال تممارات

 %27 (14.519.635)  (18.498.588)  البرائة المؤجلة

 %23 65.164.570 80.419.251 صافي األرباح
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 الميزانية المجمعة .ب 

 
  

 2015العام المالي  2016الربع األول  )جنيه(

 2.761.272.193 2.797.973.173 ثابتة أصول

 430.869.824 459.859.175 التنفيذ تحت مشروعات

 14.304.029 14.723.786 النباتية المروة

 40.066.067 43.890.776 الحيوانية المورة

 10.150.000 - ا تممارات حساب تحت مدفوعات

 - 9.741.588 (ملكية حقو شركات تحت  يطرة مشتركة ) ا تممارات

 773.504 771.436 األجل طويلة أمرد مدينة أرصدة

 97.092.890 97.092.890 الشهرة

 3.354.528.507 3.424.052.824 األجل طويلة األصول

 50.929.445 - محتفظ بها لغرأ البيع ا تممارات

 33.021.211 16.510.618  راعات لائمة

 573.855.519 686.605.656 مخزون

 188.010.060 310.428.216 )بالصافي( مدينة وأرصدة عمالش

 - 1.282.390 عاللة ذوي أطراف من مستحق

 794.917.810 406.420.031 حكمها في وما نقدية

 1.640.734.045 1.421.246.911 المتداولة األصول

 11.959.876 8.037.967 مطالبات مخصص

 32.443.129 9.523.286 المكشوف على  حة – بنوك

 637.074.206 486.626.432 ائتمانية تسهيالت – بنوك

 317.813.113 402.567.936 أمرد دائنة وأرصدة دائنون

 72.339.921 72.339.921 الدمل ضرائة

 247.349.341 262.349.341 المتداول الجزش – األجل طويلة لروأ

 1.318.979.586 1.241.444.883 المتداولة االلتزامات

 321.754.459 179.802.028 العامل المال رأس

 3.676.282.966 3.603.854.852 االستثمار إجمالي

   :كاآلتي تمويله يتض

 941.405.082 941.405.082 والمدفوع المصدر المال رأس

 467.347.006 486.118.682 لانوني احتياطي

 330.920.428 330.920.428 إصدار عالوة – عام احتياطي

 418.147.094 479.493.004 مرحلة أرباح

 264.306.933 80.374.807 اجمالي الدمل الشامل عن الفترة / لعام بعد التو يعات الفتريه

 2.422.126.543 2.318.312.003 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 818.776 666.307 األللية حقو 

 2.422.945.319 2.318.978.310 الملكية حقوق إجمالي

 1.013.338.245 928.594.222 األجل طويلة لروأ

 69.840.935 64.027.812 األجل طويلة أمرد التزامات

 15.559.653 119.157.106 مؤجلة إيرادات

 154.598.814 173.097.402 مؤجلة ضريبية التزامات

 1.253.337.647 1.284.876.542 األجل طويلة االلتزامات

 3.676.282.966 3.603.854.852 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدية .ج 
 

  

 2015الربع األول  2016الربع األول  جنيه مصري()

   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
 101.007.589 117.940.357 األرباح في األللية حقو  وحصة الدمل على البريبة لبل الفترة أرباح صافي

   :تسويات

 45.584.032 55.283.081 المابتة األصول إهالك

 286.379 4.891.098 رأ مالية( مسائر)  أرباح

 - (5.570.555)  أرباح بيع ا تممارات

 40.864 - المابتة األصول ليمة في االنخفاأ

 (1.279.242)  - المابتة األصول ليمة في االنخفاأ إلغاش

 - (9.741.588)  الملكية حقو  بطريقة عنها محا ة ا تممارات في التغير

 1.149.072 - األمرد المدينة واألرصدة العمالش ليمة في االنخفاأ

 1.309.515 - المخزون ليمة في االنخفاأ

 3.025.331 3.025.331 تمويلي تأجير ألساط

 - 822.006 الحيوانية المروة ا تهالك

 - (3.890.000)  األبقار لطيع تكاثر

 - (3.308.911)  األبقار لطيع ر ملة

 - 276.893 الحيوانية المروة بيع من مسائر

 - 4.047.315 الحيوانية المروة نفو  من مسائر

 (3.825.803)  (9.001.991)  دائنة فوائد

 39.750.557 57.509.611 تمويلية ومصروفات فوائد

 212.282.647 187.048.294 

 2.825.803 9.000.757 محصلة ودائع فوائد

 (46.408.058)  (58.049.147)  مدفوعة تمويلية ومصروفات فوائد

   :في التغير

 (119.381.040)  (112.750.137)  المخزون

 - 16.510.593 حيوية أصول

 (38.403.259)  (122.414.854)  األمرد المدينة واألرصدة العمالش

 14.185.538 (1.282.390)  عاللة ذوي أطراف من المستحق

 (14.006.963)  47.194.259 األمرد الدائنة واألرصدة الدائنين في تغير

  (21.930.942)  للعاملين مدفوعة أرباح تو يعات

 - (3.921.909)  المطالبات مخصص من المستخدم

 (14.139.685)  (35.361.123)  التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (88.150.260)  (127.374.553)  التنفيذ تحت ومشروعات ثابتة أصول التناش

 11.995 1.510.043 ثابتة أصول بيع من متحصالت

 (323.680)  (2.191.769)  حيوانية ثروة التناش مدفوعات

 - 56.500.000 تابعة شركات من ا تممار المقبوضات

 (88.461.945)  (71.556.279)  االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

   التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 205.231.317 (150.447.774)  ائتمانية وتسهيالت بنوك من( المسدد) المحصل

 (990677.431)  (69.744.023)  بنكية لروأ من المسدد

 (3.025.331)  (3.025.331)  اال تئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير ألساط من( المسدد)

 - 105.964.269 اال تئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير ألساط من المحصل

 - (141.210.762)  للمساهمين مدفوعة أرباح تو يعات

 (65.223)  (196.913)  األللية حقو  في النقص

 102.463.332 (258.660.534)  التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

 (138.298)  (365.577.936)  الفترة مالل حكمها في وما النقدية في التغير

 402.915.917 762.474.681 يناير 1 في حكمها في وما النقدية

 402.777.619 396.896.745 مارس 31 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية
تعد شببركة جهينه للصببناعات الغذائية الشببركة الرائدة في تصببنيع وتو يع منتجات األلبان والعصببائر والزبادي منذ نشببأتها في 

 مليون جض. 1.3المساهمين برأ مال مدفوع يبلغ على يد السيد صفوان ثابت وعدد من  1983عام 

مليون جض، لتصبببببببح بذلك  2.4طن يوميًا ومبيعات  ببببببنوية بقيمة  35بطالة إنتاجية تبلغ  1987بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

 العالمة األكمر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

أكمر من ألف شبباحنة في أنحاش الجمهورية، علًما بأن مركز بيع وتو يع وأ ببطول مبيعات يبببض  30مصببانع  7تمتلك الشببركة 

  آالف موظف وعامل. 4مليون جض، ويتكون فريق العمل من أكمر من  941رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
 كريض شعيرا/ 

 عاللات المستممرينمدير 

 karim.sheir@juhayna.comبريد إليكتروني: 

 دعادرمالد 

 مدير عاللات المستممرينمساعد 

Khaled.daader@juhayna.com 

  

 

 +202 3828 6417تليفون: 

 +202 3828 6567فاكس: 

 

 

 

 بيان إبراء الذمة
البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تض بنائها على التولعات الحالية، والتقديرات وآراش ومعتقدات 

جهينه للصبببناعات الغذائية. ولد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أمرد،  شبببركة

وال ينبغي االعتماد عليه بشبببكل مفرط. ويجة اإلشبببارة إلى أن بعل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشبببكل أاألهدافأ أو 

 ببببتخدام مصببببطلحات تطلعية ممل أربماأ، أ ببببوفأ، أيلتمسأ، أينبغيأ، أالبيانات المسببببتقبليةأ ويمكن تحديدها من مالل ا

أيتولعأ، أيشرعأ، أيقدرأ، أينويأ، أيواصلأ أو أيعتقدأ أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك 

ل هذه االهداف أو البيانات األحداث الفعلية أو النتائج أو األداش الفعلي للشبببببببركة لد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسبببببببها مم

 المستقبلية. ويحتوي أداش شركة جهينه للصناعات الغذائية على بعل المخاطر والشكوك.
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