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 2016ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في  نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
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األلبان والزبادي والعصرررررائر قطاع وهي الشررررررية المصررررررية الرائ   في  –( JUFO.CAأعلنت شررررررية جهينه للصرررررناعات الغذائية صي د الب ر رررررة المصررررررية 

بزياد   2016مليار جنيه خالل عام  4.993حيث بلغت إيرادات الشرية ، 2016ديسمبر  31عن نتائجها المالية المجمعة للفتر  المالية المنتهية في  –والمشروبات 

س 18% س ق المصري وتأثيرها البالغ على هيكل التكاليف وال  شه ها ال شرية بم جة الضغ ط التضخمية التي  يما في ظل عن العام الماضي. وق  تأثرت نتائج ال

. وسجل هامش  افي %81ملي ن جنيه بنسبة انخفاض سن ي  54نعكس ذلك على  افي أرباح الشرية الذي بلغ تحرير أسعر الصرف مطلع ن فمبر الماضي. وا

، وحققت %15مليار جنيه وه  ارتفاع سررررن ي بمع ل  1.296. وخالل الربع األخير منفردًا بلغت إيرادات الشرررررية 2015خالل عام  %6.6مقابل  %1.1الربح 

 .2015ملي ن جنيه خالل الربع األخير من عام  61ي ن جنيه مقابل  افي أرباح مل 115الشرية  افي خسائر بقيمة 

 

ويليه قطاع ، (2016عام خالل  %49صيرادات اإلمن إجمالي  %53حيث بلغت مساهمته  2016الربع األخير من عام خالل يرادات اإلاحتل قطاع األلبان   ار  

بمع ل نم  إيرادات قطاع العصررررائر ذلك يعكس . و(2016من إيرادات عام  %23ص %19بنسرررربة  الزباديثم  ،(2016خالل عام  %22ص %23بنسرررربة العصررررائر 

 691لتبلغ  %18بمع ل إيرادات قطاع األلبان ارتفاع باإلضررررررافة إلى  ،(2016خالل عام  %33بزياد   ،جنيه ارملي 1.1صملي ن جنيه  295لتبلغ  %21 سررررررن ي

 (.2016خالل عام  %12ق رها بزياد   ،جنيه ارملي 2.4خالل الربع األخير صملي ن جنيه 

 

اسرررتعراض  ع م فضرررلت، علًما بأن إدار  الشررررية 2016 ديسرررمبر 31وفيما يلي اسرررتعراض أدار شررررية جهينة للصرررناعات الغذائية خالل الفتر  المالية المنتهية في 

، وذلك انطالقا من التزام اإلدار  الذي يتسم به الس ق المصري خالل المرحلة الراهنة التنافسيةمناخ ش ي  الالتحليالت التفصيلية ألدار القطاعات التشغيلية في ظل 

  .www.juhayna.com: بالحفاظ على مصالح المساهمين. ويمكن الحص ل على نسخة ياملة من الق ائم المالية للشرية عبر زيار  الم قع اإللكتروني

 اإليرادات

 مليار جنيه 1.296
 %15نم  سن ي 

 مجمل الربح

 ملي ن جنيه 337
 %14انخفاض سن ي 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهملي ن  66
 %58انخفاض سن ي 

 

 صافي الخسائر

 ملي ن جنيه 115
- 

 

 اإليرادات

 مليار جنيه 4.993
 %18نم  سن ي 

 

 مجمل الربح

 مليار جنيه 1.454
 %2انخفاض سن ي 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهملي ن  453
 %29انخفاض سن ي 

 صافي الربح

 ملي ن جنيه 54
 %81انخفاض سن ي 

 

 األلبان

 ملي ن جنيه 691
 %18نم  سن ي 

 

 الزبادي

 ملي ن جنيه 252
 %0.5 سن ي انخفاض

 

 العصائر

 ملي ن جنيه 295
 %21نم  سن ي 

 

 المركزات

 ملي ن جنيه 14
 %64نم  سن ي 

 

 الزراعة

 ملي ن جنيه 10
 %58انخفاض سن ي 

 

 أرجو

 ملي ن جنيه 34

 

 األلبان

 مليار جنيه 2.435
 %12نم  سن ي 

 

 

 الزبادي

 ملي ن جنيه 1.176
 %10نم  سن ي 

 

 

 العصائر

 مليار جنيه 1.107
 %33نم  سن ي 

 

 المركزات

 ملي ن جنيه 102
 %61نم  سن ي 

 

 الزراعة

 ملي ن جنيه 69
 %11انخفاض سن ي 

 

 أرجو

 ملي ن جنيه 105
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 السادة المساهمون

 

 ع م ظل في 2016 عام خالل المسب قة غير االقتصادية والقرارات األح اث من سلسلة البالد شه ت

 سررررررعر تحرير إلى وو رررررر الً  الم ازي السرررررر ق في تكلفتها وارتفاع بالبن ك األجنبية العمالت ت افر

 ضررريبة فرض ويذلك الطاقة أسررعار وزياد  الفائ   سررعر ارتفاع إلى باإلضررافة العام، أواخر الصرررف

 .المضافة القيمة

 

س ق ارتبك  تكلفة ارتفاع عنه نتج مما االقتصادي المشه  على طرأت التي الجذرية بالتح الت تأثًرا ال

 مباشرررر بشررركل انعكس ما وه  للمسرررتهلك، الشررررائية الق   انخفاض مع بالتزامن %50 بح الي اإلنتاج

 إطار في ت ريجًيا للمسررررررتهلك الزياد  أعبار تمرير على الشرررررررية لحرص نظًرا الربح ه امش على

 .األلبان منتجات وخا ة األغذية، قطاع بها يتسم التي الحساسة الطبيعة مراعا 

 

 تحرير قبل ما فتر  خالل الشرررررررية تكب تها التي" العمالت ت بير فروق" تكلفة بلغت أخرى جهة ومن

 47 بقيمة األجنبية بالعملة األر    تقييم خسائر تسجيل إلى إضافة جنيه، ملي ن 260 الصرف سعر

  .ديسمبر في جنيه ملي ن

 

لك من الرغم وعلى قت ذ عات حق نه مبي ع ل نمً ا جهي يار 4.993 لتبلغ %18 بم يه مل  عام خالل جن

  .السابق العام عن %80.8 انخفاض بنسبة جنيه ملي ن 53.7 الربح  افي وبلغ ،2016

 

 الج ي   االسررررررت مارية الت سررررررعات تأجيل أهمها القرارات من حزمة اإلدار  اتخذت الخلفية هذه وعلى

 التشغيلية، العمليات يفار  وتحسين النفقات ترشي  على والترييز القائمة، الت سعات باستكمال وااليتفار

 محلًيا المت فر  الحي انية واألعالف الخام والم اد اإلنتاج م خالت على اإلمكان ق ر االعتماد وزياد 

 .االستيراد أنشطة حجم لتقليص

 

 حيث 2016 عام خالل جنيه ملي ن 513 بقيمة اسررت مارات بتنفيذ قامت جهينه شرررية أن بالذير ج ير

 قطيع زياد  وتم والزبادي، واأللبان العصررررررائر بقطاعات ج ي   تعبئة خط ط 7 وتشررررررغيل ترييب تم

قار تاج بمزرعة األب ًيا تسررررررراهم والتي الحي اني اإلن به حال  الخام، الحليب احتياجات من %12 بنسرررررر

 الشرررررية قامت يما. والل جيسررررتي يالبيع القطاع في المخططة الت سررررعات بعض تنفيذ إلى باإلضررررافة

 .QNBو HSBC بنكي من جنيه ملي ن 212 بقيمة تم يلي وإيجار قروض بتأمين

 

 تحقيق في ونجاحها المنظ ر ، والتح يات الضررررررغ ط تجاوز على جهينه ق ر  في ثقتنا نج د وختاًما

ً  األرباح ه امش وتحسررررررين النم  مع الت واسررررررتعاد  البيعية الخطط  العائ  تعظيم لم ا ررررررلة ت ريجيا

 .للمساهمين االست ماري

 

 والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة ، صفوان ثابت
 

  

 موجز األداء المالي لشركة جهينه
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 اإليرادات       

  

  

  األلبان  الزبادي  العصائر  المريزات الزراعة   أرج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجمعة الدخل قائمة. ا
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 2015العام المالي  2016العام المالي  جنيه مصري(ألف )

 4,231,162 4,992,858  افي المبيعات

 (2,749,358ص (3,538,392ص تكلفة المبيعات

 1,481,803 1,454,466 مجمل الربح

 %35 %29 هامش الربح اإلجمالي

 18,029 62,489 إيرادات أخرى

 (655,110ص (838,839ص مصروفات البيع والت زيع

 (145,936ص (174,957ص مصروفات إدارية وعم مية

 (51,975ص (38,074ص مصروفات أخرى

 (11,180ص (12,020ص ب الت حض ر أعضار مجلس اإلدار 

 635,631 453,065 نتائج أنشطة التشغيل

 874.116 685.817 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والف ائ  واإلهالك واالستهالك

 %21 %14 الضرائب والف ائ  واإلهالك واالستهالكهامش األرباح التشغيلية قبل خصم 

 - (3,062ص تحت السيطر  المشتريةالشريات  صخسائر( نصيب القابضة في أرباح

 - 5,571 محتفظ بها لغرض البيع بيع است ماراتإيرادات 

 (10,670ص (4,819ص تكاليف إنهار الخ مة

 (174,561ص (302,005ص المصروفات التم يليةاإليرادات و

 450,399 148,749 صافي األرباح قبل الضرائب

 231 6,273 ق ضرائب السن ات السابقةوفر

 (72,340ص (36,800ص ضرائب ال خل

 (18,596ص (12,496ص ضريبة قطعية على االست مارات

 (79,761ص (52,074ص الضرائب المؤجلة

 279,933 53,652 صافي األرباح

 %7 %1 هامش  افي األرباح
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 المجمع الدوري المالي المركز .ب

  

 2015العام المالي  2016العام المالي  (مصري جنيهألف )

 2,761,272 3,066,251 أ  ل ثابتة

 430,870 383,210 تحت التنفيذ -مشروعات 

 - 13,469 ال رو  النباتية

 14,304 3,956 تحت التنفيذ - ال رو  النباتية

 40,066 87,892 ال  ر  الحي انية

 10,150 - م ف عات تحت حساب است مارات

 - 7,088 شريات تحت سيطر  مشترية صحق ق ملكية( في است مارات

 774 765 ط يلة األجلأخرى أ  ل 

 - 9,816 أر    م ينة أخرى ط يلة األجل

 97,093 97,093 الشهر 

 3,354,529 3,669,540 األصول طويلة األجل

 50,929 - است مارات محتفظ بها لغرض البيع

 33,021 17,280 أ  ل حي ية / زراعات قائمة

 573,856 1,325,879 مخزون

 188,010 353,019 صبالصافي(أخرى عمالر وأر    م ينة 

 794,918 129,591 نق ية وما في حكمها

 1,640,734 1,825,769 األصول المتداولة

 4,995,263 5,495,310 إجمالي األصول

 941,405 941,405 والم ف عرأس المال المص ر 

 467,347 497,246 احتياطي قان ني

 330,920 330,920 عالو  إ  ار –احتياطي عام 

 418,147 478,308 أرباح مرحلة

 264,307 43,524 لعام بع  الت زيعات الفتريهااجمالي ال خل الشامل عن الفتر  / 

 2,422,127 2,291,404 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم

 819 757 حق ق األقلية

 2,422,945 2,292,161 إجمالي حقوق الملكية

 1,013,338 803,789 قروض ط يلة األجل

 69,841 47,701 التزامات أخرى ط يلة األجل

 15,560 108,442 إيرادات مؤجلة

 154,599 206,673 التزامات ضريبية مؤجلة

 1,253,338 1,166,605 االلتزامات طويلة األجل

 11,960 9,428 مخصص مطالبات

 32,443 25,031 سحب على المكش ف –بن ك 

 637,074 1,049,804 تسهيالت ائتمانية –بن ك 

 317,813 612,869 دائن ن وأر    دائنة أخرى

 72,340 34,483 ضرائب ال خل

 - 14,178 ذوي عالقةمستحق ألطراف 

 247,349 290,749 المت اولالجزر  –قروض ط يلة األجل 

 1,318,980 2,036,543 االلتزامات المتداولة

 2,572,317 3,203,149 إجمالي االلتزامات

 4,995,263 5,495,310 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات طويلة األجل
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 قائمة التدفقات النقدية .ج

 2015العام المالي  2016العام المالي  جنيه مصري()ألف 
   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 450,399 148,749 األرباح في األقلية حق ق وحصة ال خل على الضريبة قبل الفتر  أرباح  افي

   :تسويات

 204,275 234,494 ال ابتة األ  ل إهالك

 (2,907ص  (7,582ص رأسمالية( خسائرص أرباح

 - (5,571ص محتفظ بها لغرض البيع أرباح بيع است مارات

 13,215 - قيمة األ  ل ال ابتةاالنخفاض في 

 - (7,088ص تغير في است مارات محاسب عنها بطريقة حق ق الملكيةال

 - - الحي ية   للأل الحالية القيمة في التغير

 2,018 2,286 األخرى الم ينة واألر    العمالر قيمة في االنخفاض

 - (61ص األخرى الم ينة واألر    العمالر قيمة في االنخفاضرد 

 12,866 94 المخزون قيمة في االنخفاض

 - (42ص المخزون قيمة فياالنخفاض  رد

 8,968 3,569 ت عيم مخصص مطالبات

 12,101 21,905 تم يلي تأجير أقساط

 673 6,652 الحي انية ال رو  استهالك

 (2,889ص  (13,397ص القطيع والدات

 (4,485ص  (17,877ص تكاليف تربية القطيع رسملة

 221 2,035 األبقار بيع من خسائر

 316 1,436 عج ل نف ق من خسائر

 7,588 (47,189ص فروق تقييم عملة

 (14,265ص  (16,558ص دائنة ف ائ 

 196,144 271,374 تم يلية ومصروفات ف ائ 

 577,228 884,240 

 14,212 16,558 محصلة ودائع ف ائ 

 (195,316ص  (269,878ص م ف عة تم يلية ومصروفات ف ائ 

   :في التغير

 (61,786ص  (752,076ص  المخزون

 (433ص  15,742 وزراعات قائمة حي ية أ  ل

 9,844 (177,042ص  األخرى الم ينة واألر    العمالر

 816 - عالقة ذوي أطراف من المستحق

 (38,319ص  203,364 األخرى ال ائنة واألر    ال ائنين في تغير

 - 14,178 ذوي عالقةالمستحق ألطراف 

 13,821 - إيرادات مؤجلة

 (22,336ص  (25,068ص  للعاملين م ف عة أرباح ت زيعات

 (5,579ص  (6,101ص  المطالبات مخصص من المستخ م

 599,164 (403,093)  التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (353,470ص  (516,180ص  التنفيذ تحت ومشروعات ثابتة أ  ل اقتنار
 108,257 31,949 ثابتة أ  ل بيع من متحصالت
 (34,550ص  (35,094ص  حي انيةو ثرو  اقتنار م ف عات

 - 5,298 متحصالت من بيع ثرو  نباتية وحي انية

 (10,150ص  56,500 البيعمحتفظ بها بغرض  من بيع است مارات مقب ضات

 (289,913)  (457,527)  االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

   التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 (105,274ص  412,730 ائتمانية وتسهيالت بن ك من المحصل

 284,829 (166,150ص  بنكية قروض من المس د

 (12,101ص  (21,905ص  االستئجار إعاد  مع البيع بنظام التم يلي التأجير أقساط من( المس دص

 - 105,964 االستئجار إعاد  مع البيع بنظام التم يلي التأجير أقساط المحصل من
 (109,536ص  (141,211ص  للمساهمين م ف عة أرباح ت زيعات

 (47ص  (197ص  األقلية حق ق في النقص

 57,871 189,232 التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

 367,122 (671,388ص  الفتر  خالل حكمها في وما النق ية في التغير

 (7,563ص  13,473 العملة قأثر التغير في فرو

 402,916 762,475 يناير 1 في حكمها في وما النق ية

 762,475 104,560 ديسمبر 31 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

تع  شرررية جهينه للصررناعات الغذائية الشرررية الرائ   في تصررنيع وت زيع منتجات األلبان والعصررائر والزبادي منذ نشررأتها في 

ب أت باي ر  اإلنتاج في  ملي ن جم. 1.3يبلغ على ي  السرري   ررف ان ثابت وع د من المسرراهمين برأسررمال م ف ع  1983عام 

ملي ن جم، لتصرررربح بذلك العالمة األي ر رواًجا في  2.4طن ي ميًا ومبيعات سررررن ية بقيمة  35بطاقة إنتاجية تبلغ  1987عام 

شرية  جميع البي ت المصرية. شاحنة في  1.200مريز بيع وت زيع وأسط ل مبيعات يضم أي ر من  32مصانع  7تمتلك ال

آالف  5ملي ن جم، ويتك ن فريق العمل من أي ر من  941أنحار الجمه رية، علًما بأن رأس المال الم ف ع للشرية يبلغ حاليًا 

  م ظف وعامل.

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
 يريم شعيرا/ 

 عالقات المست مرينم ير 

 karim.sheir@juhayna.comبري  إليكتروني: 

 +201222749757تليف ن: 

 

 خال  دعادر

 مساع  م ير عالقات المست مرين

Khaled.daader@juhayna.com 

  

 +201111108069تليف ن: 

 

 

 بيان إبراء الذمة
البيانات ال ارد  في هذه ال ثيقة، والتي ال تع  حقائق تاريخية، تم بنائها على الت قعات الحالية، والتق يرات وآرار ومعتق ات 

شررررية جهينه للصرررناعات الغذائية. وق  ينط ي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤي   وع امل أخرى، 

ط. ويجب اإلشرررار  إلى أن بعض المعل مات ال ارد  في هذه ال ثيقة تشررركل "األه اف" أو وال ينبغي االعتماد عليه بشررركل مفر

"البيانات المسررررتقبلية" ويمكن تح ي ها من خالل اسررررتخ ام مصررررطلحات تطلعية م ل "ربما"، "سرررر ف"، "يلتمس"، "ينبغي"، 

غيرها من المصطلحات المشابهة. ويذلك "يت قع"، "يشرع"، "يق ر"، "ين ي"، "ي ا ل" أو "يعتق " أو ما ه  منفي منها أو 

األح اث الفعلية أو النتائج أو األدار الفعلي للشررررررررية ق  تختلف ج هريا عن تلك التي تعكسرررررررها م ل هذه االه اف أو البيانات 

 المستقبلية. ويحت ي أدار شرية جهينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشك ك.
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