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 2016من عام  الثالثتقرير نتائج الربع 

 2016أكتوبر  20

 

 

 2016 عام منالثالث  الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 

 2016الثالث الربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 أشهر 9

 

 

 
 

 

 

 

  

 
شركة وهي –( JUFO.CA المصرية البورصة كود) الغذائية للصناعات جهينه شركة أعلنت  والعصائر والزبادي األلبان منتجات تصنيع في الرائدة المصرية ال

خالل  %11مليار جنيه بزيادة سررنوية  1.3 الشررركة إيرادات بلغت حيث ،2016سرربتمبر  30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن – والمشررروبات

هامش صررافي بينما بلغ ، %34، وهو انخفاض سررنوي بنةرربة 2016من عام  الربع الثالثمليون جنيه خالل  58من العام الجاري.  وبلغ صررافي الرب  الربع الثالث 

 خالل نفس الفترة. %4.6الرب  

صرررافي الرب   من العام الماضررري، بينما انخف بنفس الفترة مقارنة  %19بزيادة  ،مليار جنيه 3.7، بلغت اإليرادات المجمعة 2016أشرررهر من عام  9أول وخالل 

 .2016من عام  أشهر 9أول خالل  %4.6نقطة مئوية ليبلغ  2.5بواقع هامش صافي الرب  هو ما أدى إلى تراجع و، مليون جنيه 168ليبلغ  %23بنةبة 

بنةررربة  الزباديالعصرررائر وويليه قطاع من إجمالي إيرادات الشرررركة،  %51حيث بلغت مةررراهمته  ،خالل الربع الثالث الشرررركة إيرادات صررردارة األلبان قطاع احتل

 293لغ لتب %10و %22قطاعي العصررررررائر واأللبان بنةرررررربة  إيرادات ارتفاعخالل الربع الثالث  المجمعة اإليرادات نموحيث يعكس  على التوالي، %22و 23%

مليون جنيه  110، وبما يعادل من معدل نمو إيرادات الشرررركة خالل فترة التقرير %89مليون جنيه على التوالي، لتبلغ بذلك مةررراهمة القطاعين  636مليون جنيه و

أشررهر من العام الجاري بنةرربة  9خالل أول كما تصرردر قطاع األلبان توعيع إيرادات الشررركة . مليون جنيه خالل الربع الثالث 124من أصررل الزيادة الةررنوية بواقع 

 .من إجمالي اإليرادات %22وقطاع العصائر بنةبة  %25من إجمالي اإليرادات المجمعة، ثم قطاع الزبادي بنةبة  47%

 اسرررتعراض عدم فضرررلت الشرررركة إدارة بأن علًما ،2016سررربتمبر  30 في المنتهية المالية الفترة خالل الغذائية للصرررناعات جهينة شرررركة أداء اسرررتعراض يلي وفيما

 اإلدارة التزام من انطالقا وذلك ،الذي يتةم به الةوق المصري خالل المرحلة الراهنة التنافةية شديد مناخال ظل في التشغيلية القطاعات ألداء التفصيلية التحليالت

  .www.juhayna.com: اإللكتروني الموقع عيارة عبر للشركة ةالمالي القوائم من كاملة نةخة على الحصول ويمكن. المةاهمين مصال  على بالحفاظ

 اإليرادات

 

 مليار جنيه 1.3
 %11نمو سنوي 

 مجمل الربح

 

 جنيهمليون  380
 %9تراجع سنوي 

 

التشغيلية قبل الضرائب األرباح 

 والفوائد

 جنيهمليون  139
 %23تراجع سنوي 

 

 صافي الربح

 

 جنيهمليون  58
 %34تراجع سنوي 

 

 اإليرادات

 

 مليار جنيه 3.7
 %19نمو سنوي 

 مجمل الربح

 

 جنيهمليار  1.1
 %3نمو سنوي 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  387
 %19تراجع سنوي 

 صافي الربح

 

 جنيهمليون  168
 %23تراجع سنوي 

 األلبان

 جنيهمليون  636
 %10نمو سنوي 

 

 الزبادي

 مليون جنيه 283
 %5 سنوي تراجع

 

 العصائر

 جنيهمليون  293
 %22نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  20
 %58نمو سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  4
 %33تراجع سنوي 

 

 أرجو

 جنيهمليون  22

 

 األلبان

 جنيهمليار  1.7
 %9نمو سنوي 

 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  923
 %14نمو سنوي 

 

 

 العصائر

 جنيهمليون  812
 %38نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  87
 %60نمو سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  59
 %10نمو سنوي 

 

 أرجو

 جنيهمليون  71
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 السادة المساهمون

 
 الراهنة، االقتصررررادية التحديات وتجاوع لمواجهة جهينه شررررركة اتخذتها التي التدابير إطار في

ا الشررررررركررة تركز  معرردالت حفرراظ على العمررل مع بررالتواعي اإليرادات نمو تعزيز على حرراليررً

 .الربحية

 نمو وهو ،2016 عام منأشررررررهر  9أول  خالل جنيهمليار  3.7 الشررررررركة إيراداتوقد بلغت 

 سجل الذي العصائر قطاعمبيعات  والسيما بفضل تحةن أداء المبيعات، %19 بمعدل سنوي

 .والزبادي األلبان قطاعي ويليه سنوي، نمو نةبة أعلى

 11 بمعدل سنوي نمو وهو جنيهمليار  1.3 الشركة إيراداتبلغت وخالل الربع الثالث منفردًا 

 .للمةرررتهلك الشررررائية القوة تراجع من ذلك يصررراح  وما الةرررلع أسرررعار ارتفاعتأثير  رغم %

في  للمةتهلكين تدريجي بشكل األسعار اتعياد تمرير ةاستراتيجي تنفيذ ةمواصلويعكس ذلك 

 لم االسررررررتراتيجية هذه مردود أن غير اإلنتاج، تكاليف ارتفاعوبالتالي  التضررررررخم ارتفاعظل 

 أعمة سررتمرار ارتفاع أسررعار العمالت األجنبية في ظلنظًرا ال الرب  صررافي على بعد ينعكس

 . المصري الجنيه قيمة وتراجع الدوالرية الةيولة نقص

 وهو ،2016 عام من الثالث الربع خالل جنيه مليون 58 الرب  صرررافي بلغ الخلفية هذه وعلى

 .2015 عام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 88 مقابل %34 بمعدل سنوي انخفاض

 شرررهر خالل منتجاتها على المضرررافة القيمة ضرررريبة بتطبيق الشرررركة قيام إلى اإلشرررارة وتجدر

 من أقل – الجديدة الضررريبة تطبيق من ضررئيل بشرركل تأثرت المنتجات تكلفة أن غير سرربتمبر،

 بأن علًما المضافة، القيمة ضريبة من والزبادي األلبان منتجات إعفاء ضوء فيوذلك  – 1%

بزيادة  %10 من بدال %13 بنةبة لضريبة تخضع أصبحت والمشروبات العصائر منتجات

 فقط. 3%

 األسرعار عيادة بتمرير التكاليف عيادة ع ء نقل اسرتراتيجية تنفيذ مواصرلة إلى جهينه وتخطط

 المصرررانع بجميع التشرررغيلية الكفاءة تحةرررين مع بالتواعي المقبلة الفترة خالل المةرررتهلكين إلى

 الشررررركة بأن علًما المصررررروفات، خف  وتدابير التةررررويق أنشررررطة على تركيًزا واإلدارات،

 جديدة مشروعات أو استثمارات أية وتأجيل تنفيذها الجاري المشروعات كافة استكمال قررت

 واألعالف الخام المواد على االعتماد عيادة الشركة تعتزم ذلك على وعالوةً . الحالي الوقت في

 الدوالرية الةيولة نقص ظل في االستيراد أنشطة حجم لتقليص سعيًا محليًا، المتوفرة الحيوانية

 .الجنيه قيمة وانخفاض

لة إلى المقبلة الفترة خالل الشررررررركة تتطلع الختام، وفي  االسررررررتثماري العائد تعظيم مواصرررررر

 فريق بمهارة مدعوًمة الراهنة، االقتصرررادية التحديات تجاوع على قدرتها وتعزيز للمةررراهمين

 .العمل فريق أعضاء تفاني وكذلك اإلدارة

 

 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 
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اإليرادات مجمل الربح األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
واالستهالك

األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد

صافي الربح

 9 2015 أشهر  9 2016 أشهر 

 2015 الربع الثالث  2016 الربع الثالث 
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 اإليرادات       

  

  

  األلبان  الزبادي  العصائر  المركزات الزراعة  أرجو 
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 المجمعة الدخل قائمة. ا
 

 2015أشهر  9 2016أشهر  9 2015الربع الثالث  2016الربع الثالث  جنيه مصري(ألف )

 3,103,041 3,696,483 1,135,592 1,259,266 صافي المبيعات

 (2,015,519) (2,579,292) (719,502) (879,111) تكلفة المبيعات

 1,087,522 1,117,191 416.090 380.156 مجمل الربح

 %35 %30 %37 %30 هامش الرب  اإلجمالي

 15,458 48,340 5,753 12,520 إيرادات أخرى

 (466,763) (600,997) (174,036) (196,932) والتوعيعمصروفات البيع 

 (106,602) (146,247) (36,951) (42,734) مصروفات إدارية وعمومية

 (48,759) (30,106) (30,701) (14,295) مصروفات أخرى

 (645) (700) (95) (110) بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 480,211 387,482 180,060 138,605 نتائج أنشطة التشغيل

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ  والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
203,882 259,252 568,630 664,456 

هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ  والفوائد واإلهالك 
 واالستهالك

16% 23% 15% 21% 

 - (609) - - نصي  القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيقة

 - 5,571 - - أرباح بيع استثمارات

 (9,654) (3,088) (152) (1,029) مكافآت نهاية الخدمة

 (126,477) (162,765) (45,373) (65,896) المصروفات التمويليةاإليرادات و  

 344,080 226,590 134,536 71,679 صافي األرباح قبل الضرائب

 231 3,956 1 - فرق ضرائ  الةنوات الةابقة

 (53,914) (26,053) (16,711) (9,045) ضرائ  الدخل

 (4,099) (4,998) - - ضريبة قطعية على االستثمارات

 (67,687) (31,060) (29,591) (4,445) الضرائ  المؤجلة

 218,611 168,435 88,235 58,190 صافي األرباح

 %7 %5 %8 %5 هامش صافي األرباح
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 المجمع الدوري المالي المركز .ب

  

 2015أشهر  9 2016 أشهر 9 (مصري جنيهألف )

 2,761,272 2,826,159 ثابتة أصول

 430,870 559,165 التنفيذ تحت مشروعات

 14,304 16,873 النباتية الثروة

 40,066 84,295 الحيوانية الثورة

 10,150 0 استثمارات حةاب تحت مدفوعات

 0 9,541 (ملكية حقوقشركات تحت سيطرة مشتركة ) استثمارات

 774 767 أصول طويلة األجل

 0 10,113 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 97,093 97,093 الشهرة

 3,354,529 3,604,007 األجل طويلة األصول

 50,929 0 محتفظ بها لغرض البيع استثمارات

 33,021 29,762 قائمة عراعاتحيوية  أصول

 573,856 1,120,810 مخزون

 188,010 346,933 )بالصافي( مدينة وأرصدة عمالء

 794,918 228,268 حكمها في وما نقدية

 1,640,734 1,725,772 المتداولة األصول

 4,995,263 5,329,780 إجمالي األصول

 941,405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 467,347 486,119 قانوني احتياطي

 330,920 330,920 إصدار عالوة – عام احتياطي

 418,147 479,492 مرحلة أرباح

 264,307 168,349 هاجمالي الدخل الشامل عن الفترة / لعام بعد التوعيعات الفتري

 2,422,127 2,406,286 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 819 707 األقلية حقوق

 2,422,945 2,406,993 الملكية حقوق إجمالي

 1,013,338 876,021 األجل طويلة قروض

 69,841 53,525 األجل طويلة أخرى التزامات

 15,560 112,014 مؤجلة إيرادات

 154,599 185,659 مؤجلة ضريبية التزامات

 1,253,338 1,227,219 األجل طويلة االلتزامات

 11,960 6,391 مطالبات مخصص

 32,443 24,746 المكشوف على سح  – بنوك

 637,074 950,781 ائتمانية تةهيالت – بنوك

 317,813 427,367 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 72,340 0 الدخل ضرائ 

 - 16,335 مةتحق ألطراف أخرى

 247,349 269,947 المتداول الجزء – األجل طويلة قروض

 1,318,980 1,695,567 المتداولة االلتزامات

 2,572,317 2,922,787 إجمالي االلتزامات

 4,995,263 5,329,780 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 النقدية التدفقات قائمة .ج

 2015أشهر  9 2016أشهر  9 جنيه مصري(ألف ))
   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 344,080 226,590 األرباح في األقلية حقوق وحصة الدخل على الضريبة قبل الفترة أرباح صافي

   :تسويات

 150,870 173,738 الثابتة األصول إهالك

 (2,639) (1,986) رأسمالية  (أرباح)

 0 (5,571) بغرض البيعمحتفظ بها  أرباح بيع استثمارات

 13,215 0 االنخفاض في قيمة األصول الثابتة

 0 (9,541) تغير في استثمارات محاس  عنها بطريقة حقوق الملكية

 2,018 1,086 األخرى المدينة واألرصدة العمالء قيمة في االنخفاض

 0 0 المخزون قيمة في االنخفاض

 - (42) المخزون قيمة فياالنخفاض  رد

 7,968 0 تدعيم مخصص مطالبات

 9,096 15,447 تمويلي تأجير أقةاط

 - 3,981 الحيوانية الثروة استهالك

 - (9,415) األبقار والدات

 - (11,823) تكاليف تربية القطيع رسملة

 - 1,527 األبقار بيع خةائر

 - 1,328 عجول نفوق خةائر

 (10,148) (14,199) فروق تقييم عملة

 (8,455) (14,475) دائنة فوائد

 144,810 191,052 تمويلية ومصروفات فوائد

 547,697 650,814 

 8,384 12,996 محصلة ودائع فوائد

 (137,291) (184,958) مدفوعة تمويلية ومصروفات فوائد

   :في التغير

 (34,797) (546,912) المخزون

 0 3,260 وعراعات قائمة حيوية أصول

 1,984 (168,636) األخرى المدينة واألرصدة العمالء

 816 0 عالقة ذوي أطراف من المةتحق

 (78,977) (29,348) األخرى الدائنة واألرصدة الدائنين في تغيرال

 0 16,335 المةتحق ألطراف ذوي عالقة

 (22,336) (25,068) للعاملين مدفوعة أرباح توعيعات

 (4,868) (5,569) المطالبات مخصص من المةتخدم

 383,730 (380,203) التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (203,323) (383,022) التنفيذ تحت ومشروعات ثابتة أصول اقتناء
 67,420 18,087 ثابتة أصول بيع من متحصالت
 (18,173) (37,695) حيوانية ونباتية   ثروة اقتناء مدفوعات

 0 5,298 متحصالت من بيع ثروة نباتية وحيوانية

 0 56,500 محتفظ بها بغرض البيع من بيع استثمارات مقبوضات

 (154,076) (340,832) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

   التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 (26,405) 313,707 ائتمانية وتةهيالت بنوك من المحصل

 79,678 (114,719) بنكية قروض من المةدد
 (9,076) (15,447) االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير أقةاط من( المةدد)

 - 105,964 االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير المحصل من

 (109,536) (141,211) للمةاهمين مدفوعة أرباح توعيعات

 (68) (198) األقلية حقوق في النقص

 (65,406) 148,097 التمويلية األنشطة من الناتجة النقدية التدفقات

 177,113 (572,938) الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير

 10,136 13,985 العملة قفروأثر التغير في 

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

 590,165 203,522 سبتمبر 30 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

للصناعات الغذائية الشركة الرائدة في تصنيع وتوعيع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منذ نشأتها في تعد شركة جهينه 

 مليون جم. 1.3على يد الةيد صفوان ثابت وعدد من المةاهمين برأسمال مدفوع يبلغ  1983عام 

مليون جم، لتصب  بذلك  2.4ة بقيمة طن يوميًا ومبيعات سنوي 35بطاقة إنتاجية تبلغ  1987بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

 العالمة األكثر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

مركز بيع وتوعيع وأسطول مبيعات يضم أكثر من ألف شاحنة في أنحاء الجمهورية، علًما بأن  31مصانع  7تمتلك الشركة 

  آالف موظف وعامل. 5أكثر من  مليون جم، ويتكون فريق العمل من 941رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
 كريم شعيرا/ 

 عالقات المةتثمرينمدير 

karim.sheir@juhayna.com 

 خالد دعادر

 مةاعد مدير عالقات المةتثمرين

Khaled.daader@juhayna.com 

  

 

 +202 3828 6417تليفون: 

 +202 3828 6567فاكس: 

 

 

 

 بيان إبراء الذمة
ومعتقدات البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء 

شركة جهينه للصناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، 

وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويج  اإلشارة إلى أن بع  المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو 

دها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "البيانات المةتقبلية" ويمكن تحدي

"يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. 

لتي تعكةها مثل هذه االهداف أو وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهريا عن تلك ا

 البيانات المةتقبلية. ويحتوي أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية على بع  المخاطر والشكوك.
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