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 2016 عام منالثاني  الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 

 2016الربع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016النصف األول 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 – والمشررروبات والعصررائر اديوالزب األلبان منتجات تصررنيع في الرائدة المصرررية الشررر ة وهي –( JUFO.CA المصرررية البورصررة  ود) الغذائية للصررناعات جهينه شررر ة أعلنت

خالل النصرررررر  األول من العام  %24مليار جنيه بزيادة سررررررنوية تبل   2.43 الشررررررر ة إيرادات بلغت حيث ،2016يونيو  30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن

نقطة مئوية  2، مصرربوب ا بتراجع هامص صررافي الرب  بوا ع %15انخفاض سررنوي بنسرربة  ، وهو2016مليون جنيه خالل النصرر  األول من عام  110الجاري.  وبل  صررافي الرب  

 خالل نفس الفترة. %4.5إلى 

 30ليبل   %54صرررررافي الرب  بنسررررربة  من العام الماضررررري، بينما انخف بنفس الفترة مقارنة  %21بزيادة  ،مليار جنيه 1.33وخالل الربع الثاني منفرد ا، بلغت اإليرادات المجمعة 

 .2016خالل الربع الثاني من عام  %2.2إلى هامص صافي الرب   وصول، وصاحب ذلك 2015الربع الثاني من عام مليون جنيه خالل  65مقابل ، مليون جنيه

خالل  %26و %46لتوالي، و ذلك على ا %30و %42 بإجمالي إيرادات الربع الثاني مامسرررراهمته بلغت حيث ،ويليه  طاع الزبادي الشررررر ة إيرادات صرررردارة األلبان  طاع احتل

ا ،2016النص  األول من عام  مليون جنيه  640لتبل   %50و %24ي الزبادي والعصائر بنسبة  طاع إيرادات ارتفاع خالل النص  األول يعكس المجمعة اإليرادات نمو بأن علم 

 ادات الشر ة خالل فترة التقرير.من معدل نمو إير %63 مليون جنيه على التوالي، لتبل  بذلك مساهمة القطاعين 519و

ا ،2016 يونيو 30 في المنتهية المالية الفترة خالل الغذائية للصناعات جهينة شر ة أداء استعراض يلي وفيما  التبليالت استعراض عن اإلحجام فضلت الشر ة إدارة بأن علم 

 القوائم من  املة نسخة على البصول ويمكن. المساهمين مصال  على بالبفاظ اإلدارة التزام من طال اان وذلك التنافسية، شديد مناخ ظل في التشغيلية القطاعات ألداء التفصيلية

  www.juhayna.com :اإللكتروني المو ع زيارة عبر للشر ة المالية

 اإليرادات

 مليار جنيه 1.3
 %21نمو سنوي 

 مجمل الربح

 جنيهمليون  377
 %2تراجع سنوي 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  96
 %40تراجع سنوي 

 

 صافي الربح

 جنيهمليون  30
 %54تراجع سنوي 

 

 اإليرادات

 مليار جنيه 2.43
 %24نمو سنوي 

 

 مجمل الربح

 نيهجمليون  737
 %10نمو سنوي 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  247
 %15تراجع سنوي 

 صافي الربح

 جنيهمليون  110
 %15تراجع سنوي 

 

 األلبان

 جنيهمليون  558
 %6نمو سنوي 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  403
 %28نمو سنوي 

 

 العصائر

 جنيهمليون  284
 %42نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  40
 %54نمو سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  25
 %21تراجع سنوي 

 

 أرجو

جنيهمليون  24  

 

 األلبان

 جنيهمليار  1.1
 %9نمو سنوي 

 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  640
 %24نمو سنوي 

 

 

 العصائر

 جنيهمليون  519
 %50سنوي نمو 

 

 المركزات

 جنيهمليون  67
 %61سنوي نمو 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  55
 %16نمو سنوي 

 

 أرجو

جنيهمليون  49  

 



 
 

2016الربع الثاني  2  التقرير المالي – 

 

 2016تقرير نتائج الربع الثاني من عام 

 2016أغسطس  1

 

 

 السادة المساهمون
ا للمردود اإليجابي لشرررررررهر رمضررررررران في زيادة مبيعات الشرررررررر ة، نجبت زيادة  ي فيالربع الثان جهينه خالل نظر 

 بذلك ليواصرررررل مليون جنيه 558 األلبان  طاع مسررررراهمة بلغت حيث جنيه، مليار 1.3 لتبل  %21االيرادات بنسررررربه 

 .%42بنسبة  العصائر والمشروبات  طاع إيرادات وارتفعت. االيرادات صدارة

ح خالل الربع الثاني، و د واجهت الشرررررررر ة مجموعة من التبديات الصرررررررعبة التي نالت من  درتها على تنمية األربا

 %5.9مقابل  %2.2مليون جنيه، مع وصررول هامص صررافي الرب  إلى  30ليبل   %54حيث انخف  صررافي الرب  

خالل العام الماضررري. ويرجع ذلك إلى ظروس اسرررتثنائية أبرت سرررلبا علي هوامص الرببيه متمثلة في االرتفاع الكبير 

خاصرررة  مع عدم توفر العملة بالبنو ،   ما تكبدت الشرررر ة   %40في اسرررعار العمالت االجنبية  بنسررربة  تصرررل الي 

مليون لتأخر إجراءات التخليص الجمر ي لمستلزمات االنتاج  بسبب النقص الشديد في العمالت  11غرامات  درها 

 االجنبية.

لوصررررول الي وعلى هذه الخلفية  ررت الشررررر ة  زيادة اسررررعار منتجاتها بشرررركل تدريجي لنقل الزيادة الي المسررررتهلك ل

هوامص الرببية السررررابقة ، وذلك  لمراعاة الطبيعة البسرررراسررررة التي يتسررررم بها  طاع األغذية باعتباره يمس  ل بيت، 

 متبملة بذلك االبار السلبية الرتفاع أسعار العمالت خالل تلك الفترة .

خطوط تعبئة جديدة للعصائر  7يل وإستـكماال  لتنفيذ الخطط التوسعيه لزيـادة الطا ات فقد  امت الشر ة بتر يب وتشغ

 بيع ولوجيستي بمنطقه الساحل الشمالي. واأللبان والزبادي. وتم افتتاح مر ز

  مليون جنيه لتمويل خطـرررررروط االنتـرررررراج من بنك  طر الوطني االهلي76تم تو يع عقود تمويل متوسطه االجل بمبل  

QNB  وبنك اتص اس بي سيHSBC . 

ظومة التبصررريالت النقدية لتقليل المخاطر وزيادة سررررعة االيداعات البنكية  واالعتماد  ما  امت الشرررر ة بتطوير من

 علي التكونولوجيا والبلول الذ ية وذلك بالتعاون مع شر ة " فوري". 

وعلى هذة الخلفية ستسعـى الشـر ة إلتخـاذ  ـافه التدابير الالزمه لمواجهه تبديـات إرتفاع اسعـار العمالت وتبسين 

 الرب  وتعظيم  العائد علي األستثمار .  هوامص

 

 صفوان ثابت

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موجز األداء المالي لشركة جهينه
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اإليرادات مجمل الربح األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
واالستهالك

األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد

صافي الربح
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اإليرادات مجمل الربح األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
واالستهالك

األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد

صافي الربح

 2015 النص  األول  2016 النص  األول 

 2015 الربع الثاني  2016 الربع الثاني 
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 اإليرادات       

  

  

  األلبان  الزبادي  العصائر  المر زات الزراعة  أرجو 
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 ا. قائمة الدخل المجمعة
 

 التغيير 2015األول  النصف 2016األول  النصف جنيه مصري(ألف )

 %24 1,967,450 2,437,217 صافي المبيعات

 %31 (1,296,017) (1,700,181) تكلفة المبيعات

 %10 671,432 737.036 مجمل الربح

 - %34 %30 هامص الرب  اإلجمالي

 %269 9,705 35,820 إيرادات أخرى

 %38 (292,727) (404,065) مصروفات البيع والتوزيع

 %49 (69,650) (103,513) روفات إدارية وعموميةمص

 %12- (18,058) (15,811) مصروفات أخرى

 %7 (550) (590) بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 %17- 300,151 248,877 نتائج أنشطة التشغيل

األرباح التشغيلية  بل خصم الضرائب والفوائد واإلهال  

 واالستهال 
364,706 404,067 -10% 

امص األرباح التشغيلية  بل خصم الضرائب والفوائد واإلهال  ه
 واالستهال 

15% 21% - 

 - - (609) نصيب القابضة في أرباح الشر ات التابعة والشقيقة

 - - 5,571 أرباح بيع استثمارات

 %78- (9,503) (2,058) مكافآت نهاية الخدمة

 %19 (81,104) (96,869) المصروفات التمويليةو  اإليرادات 

 %26- 209,545 154,911 صافي األرباح قبل الضرائب

 %1625 229 3,956 فرق ضرائب السنوات السابقة

 %54- (37,203) (17,007) ضرائب الدخل

 %22 (4,099) (4,998) ضريبة  طعية على االستثمارات

 %30- (38,097) (26,616) الضرائب المؤجلة

 %15- 130,377 110,246 صافي األرباح
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 المركز المالي الدوري المجمع .ب

  

 2015العام المالي  2016النصف األول  جنيه مصري(ألف (

 2.761.272 2,860,376 بابتة أصول

 430.880 465,164 التنفيذ تبت مشروعات

 14.304 15,921 النباتية الثروة

 40.066 55,963 البيوانية الثورة

 10.150 - استثمارات حساب تبت مدفوعات

 - 9,541 (ملكية حقوقشر ات تبت سيطرة مشتر ة ) استثمارات

 774 769 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 97.093 97,093 الشهرة

 3.354.529 3,504,827 األجل طويلة األصول

 50.929 - مبتفظ بها لغرض البيع استثمارات

 33.021 16,542 زراعات  ائمة

 573.856 982,908 مخزون

 188.010 370,519 )بالصافي( مدينة أرصدةو عمالء

 794.918 302,941 حكمها في وما نقدية

 1.640.734 1,672,910 المتداولة األصول

 4,995,263 5,177,737 إجمالي األصول

 941.405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 467.347 486,119  انوني احتياطي

 330.920 330,920 إصدار عالوة – عام احتياطي

 418.147 479,493 مرحلة أرباح

 264.307 110,190 هاجمالي الدخل الشامل عن الفترة / لعام بعد التوزيعات الفتري

 2.422.127 2,348,128 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 819 676 األ لية حقوق

 2.422.945 2,348,804 الملكية حقوق إجمالي

 1.013.338 874,565 لاألج طويلة  روض

 69.841 57,540 األجل طويلة أخرى التزامات

 15.560 115,585 مؤجلة إيرادات

 154.599 181,215 مؤجلة ضريبية التزامات

 1.253.338 1,228,905 األجل طويلة االلتزامات

 11.960 6,677 مطالبات مخصص

 32.443 20,729 المكشوس على سبب – بنو 

 637.074 814,661 ائتمانية تسهيالت – بنو 

 317.813 491,396 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 72.340 - الدخل ضرائب

 - 1,618 مستبق ألطراس أخرى

 247.349 264,947 المتداول الجزء – األجل طويلة  روض

 1,318,980 1,600,028 المتداولة االلتزامات

 2,572,317 2,828,933 إجمالي االلتزامات

 4,995,263 5,177,737 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدية .ج

 2015األول  النصف 2016األول  النصف جنيه مصري(ألف ))
   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 209,545 154,911 األرباح في األ لية حقوق وحصة الدخل على الضريبة  بل الفترة أرباح صافي

   :تسويات

 98,419 113,512 الثابتة األصول إهال 

 (1,926) (2,603) رأسمالية  (أرباح)

 - (5,571) أرباح بيع استثمارات

 - (9,541) تغير في استثمارات مباسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 1,149 - األخرى المدينة واألرصدة العمالء  يمة في االنخفاض

 2,792 - المخزون  يمة في نخفاضاال

 - (42) المخزون  يمة فياالنخفاض  إلغاء

 4,618 - تدعيم مخصص مطالبات

 6,051 9,133 تمويلي تأجير أ ساط

 - 2,305 البيوانية الثروة استهال 

 - (4,286) األبقار  طيع تكابر

 - (6,572) تكالي  تربية القطيع رسملة

 - 819 البيوانية الثروة بيع من خسائر

 - 554 البيوانية الثروة نفوق من خسائر

 (7,076) (11,003) فروق تقييم عملة

 (5,398) (12,319) دائنة فوائد

 93,308 119,803 تمويلية ومصروفات فوائد

 349,100 401,481 

 5,390 11,905 مبصلة ودائع فوائد

 (90,776) (113,306) مدفوعة يةتمويل ومصروفات فوائد

   :في التغير

 (200,609) (409,010) المخزون

 - 16,479 حيوية أصول

 (19,065) (180,835) األخرى المدينة واألرصدة العمالء

 526 - عال ة ذوي أطراس من المستبق

 (38,512) 55,803 األخرى الدائنة واألرصدة الدائنين في تغير

 - 1,618 المستبق ألطراس ذوي عال ة

 (19,427) (21,931) للعاملين مدفوعة أرباح توزيعات

 (1,545) (5,283) المطالبات مخصص من المستخدم

 37,465 (295,460) التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   ستثماريةاال األنشطة من النقدية التدفقات

 (157,950) (256,722) التنفيذ تبت ومشروعات بابتة أصول ا تناء
 4,370 12,414 بابتة أصول بيع من متبصالت
 (16,963) (13,061) حيوانية بروة ا تناء مدفوعات

 - 2,729 متبصالت من بيع بروة نباتية وحيوانية

 - 56,500 البيعمبتفظ بها بغرض  من بيع استثمارات مقبوضات

 (170,543) (198,139) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

   التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 358,365 177,586 ائتمانية وتسهيالت بنو  من( المسدد) المبصل

 (106,097) (121,175) بنكية  روض من المسدد
 (6,051) (9,133) االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير  ساطأ من( المسدد)

 - 105,964 االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير أ ساط المبصل من

 (109,536) (141,211) للمساهمين مدفوعة أرباح توزيعات

 (67) (198) األ لية حقوق في النقص

 136,614 11,834 التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

 3,536 (481,766) الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير

 6,644 1,504 أبر التغير في فروث العملة

 402,916 762,475 يناير 1 في حكمها في وما النقدية

 413,096 282,213 يونيو 30 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

تعد شر ة جهينه للصناعات الغذائية الشر ة الرائدة في تصنيع وتوزيع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منذ نشأتها في 

 مليون جم. 1.3برأسمال مدفوع يبل  على يد السيد صفوان بابت وعدد من المساهمين  1983عام 

مليون جم، لتصب  بذلك  2.4طن يومي ا ومبيعات سنوية بقيمة  35بطا ة إنتاجية تبل   1987بدأت با ورة اإلنتاج في عام 

ا في جميع البيوت المصرية.  العالمة األ ثر رواج 

ا بأن مر ز بيع وتوزيع وأسطول مبيعات يضم أ ثر من أل 31مصانع  7تمتلك الشر ة    شاحنة في أنباء الجمهورية، علم 

  آالس موظ  وعامل. 5مليون جم، ويتكون فريق العمل من أ ثر من  941رأس المال المدفوع للشر ة يبل  حالي ا 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
  ريم شعيرا/ 

 عال ات المستثمرينمدير 

 karim.sheir@juhayna.comبريد إليكتروني: 

 خالد دعادر

 مساعد مدير عال ات المستثمرين

Khaled.daader@juhayna.com 

  

 

 +202 3828 6417تليفون: 
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 بيان إبراء الذمة
في هذه الوبيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التو عات البالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات البيانات الواردة 

شر ة جهينه للصناعات الغذائية. و د ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤ دة وعوامل أخرى، 

لى أن بع  المعلومات الواردة في هذه الوبيقة تشكل "األهداس" أو وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إ

"البيانات المستقبلية" ويمكن تبديدها من خالل استخدام مصطلبات تطلعية مثل "ربما"، "سوس"، "يلتمس"، "ينبغي"، 

ت المشابهة. "يتو ع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلبا

و ذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للشر ة  د تختل  جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداس أو 

 البيانات المستقبلية. ويبتوي أداء شر ة جهينه للصناعات الغذائية على بع  المخاطر والشكو .
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