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 2015 عام من لثالثا الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 

 2015الثالثالربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 أول تسعة أشهر من عام

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 – والمشرروبات والعصرائر والزبادي األلبان منتجات تصرنيع في الرائدة المصررية الشرركة وهي –( JUFO.CA المصررية البورصرة كود) الغذائية للصرناعات جهينه شرركة أعلنت

الربع الثالث. وبل  مجمل الربح خالل  %13مليار جنيه بزيادة سررررررنوية تبل   1.1 يراداتاإل بلغت حيث ،2015سرررررربتمبر  30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن

 الموادأسعار  الشركة التي اسهمت في زيادة المبيعات وكذلك استقراركنتيجة  لسياسات  ،2014مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  259مقابل  %61بزيادة  ،مليون جنيه 416

 .2015خالل أول تسعة أشهر من عام  %35نقطة مئوية ليبل   8خالل الربع الثالث و %37نقطة مئوية ليبل   11هامش الربح بواقع نمو ه عن ما أثمر بدورم الخام

انخفاض ، وذلك في ضررو  %60مليون جنيه بزيادة  219وبل  صررافي الربح  .%12مليار جنيه، وهو نمو  3.1بلغت اإليرادات المجمعة  ،عام السررعة األولم من وخالل األشررهر الت

خالل أول تسعة وهو امر ليس له صفة التكرار  مؤجلة  ضرائبمليون جنيه في صورة  68، علًما بأن الشركة سجلت 2014معدل ضرائب الدخل مقابل أول تسعة أشهر من عام 

 .2015أشهر من عام 

 ،خالل نفس الفترةمن إجمالي إيرادات  %26 بنسرربة الزبادي قطاع ، ويليهاألشررهر التسررعة الماضررية خالل %51 مسرراهمته بلغت حيث الشررركة، إيرادات صرردارة األلبان قطاع احتل

، مدعوًما بإطالق خط اإلنتاج الجديد للعصرررائر فائقة %36 نمومليون جنيه بمعدل  241إيرادات قطاع العصرررائر حققت أقوي زيادة سرررنوية خالل الربع الثالث، حيث بلغت  بأن علًما

 .الجودة

التحليالت التفصيلية استعراض تقليل  تعلًما بأن إدارة الشركة فضل ،2015سبتمبر  30 في المنتهية المالية الفترة خالل الغذائية للصناعات هجهين شركة أدا  استعراض يلي وفيما

 لقوائما من كاملة نسخة علم الحصول ويمكن. بالحفاظ علم مصالح المساهمين انطالقا من التزام اإلدارةوذلك  هالراهنالسوق والمنافسة  ظروف في ظل  ألدا  القطاعات التشغيلية

 www.juhayna.com: اإللكتروني الموقع زيارة عبر للشركة المالية

  

 اإليرادات

 مليار جنيه 1.1
 %13نمو 

 مجمل الربح

 جنيهمليون  416
 %61نمو 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  180
 %61نمو 

 صافي الربح

 جنيهمليون  88
 %64نمو 

 

 األلبان

 جنيهمليون  579
 %15نمو 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  296
 %1نمو 

 

 العصائر

 جنيهمليون  241
 %36نمو 

 

 المركزات

 جنيهمليون  13
 %33انخفاض 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  6
 %52انخفاض 

 

 اإليرادات

 مليار جنيه 3.1
 %12نمو 

 

 مجمل الربح

 جنيهمليار  1.08
 %48نمو 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  471
 %80نمو 

 صافي الربح

 جنيهمليون  219
 %60نمو 

 

 األلبان

 جنيهمليار  1.6
 %15نمو 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  813
 %8نمو 

 

 العصائر

 جنيهمليون  587
 %15نمو 

 

 المركزات

 جنيهمليون  55
 %17تراجع 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  54
 %8نمو 

 

http://www.juhayna.com/
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 السادة المساهمون
  األدا وهذا. اإلدارة تتبناها التي االسرررررتراتيجية سرررررالمة في المتجددة ثقتنا الثالث الربع خالل جهينه شرررررركة أدا  يعكس

 ألرباحا ارتفعت وبالتالي المبيعات نمو اإلدارة رصرردت حيث المقبلة، الفترة خالل السرروقية االنتعاشررة باسررتمرار يبشررر

 .%60 بمعدل

 األشرررهر خالل جنيه مليون 219 رأسرررمالية اسرررتثمارات بضررر  قامت حيث التوسرررعات، تنفيذ مواصرررلة الشرررركة وتعتزم

 اإلدرار عالية أبقار جلب في المزرعة بدأت وقد. األلبان مزرعة تنمية إلم كبير جز  توجيه مع الماضررررررية، التسررررررعة

 .والتجارية الصناعية لألنشطة التشغيلية بالكفا ة االرتقا  مواصلة جانب إلم األلبان، بإنتاج وبدأت

 تسررررررراعد أن علم جنيه، مليون 480 بقيمة األجل متوسررررررطة قروض 3 تأمين في الشررررررركة نجحت أخري، جهة ومن

 المال أسر كفا ة وتحسرررين التمويلي، الهيكل ودعم التشرررغيلية، العمليات في للتوسرررع التمويلية القدرة زيادة في القروض

 .الخارجية المديونيات تمويل إعادة عن فضالً  العامل،

 ذائيةالغ المنتجات من متنوعة بباقة العمال  متطلبات لتلبية العمل مواصررررلة إلم جهينه شررررركة تتطلع الخلفية هذه وعلم

 .نللمساهمي االستثماري العائد لتعظيم الالزمة التدابير جميع اتخاذ مع بالتوازي المجتمع، شرائح جميع تناسب التي

 

 صفوان ثابت

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 

 اإليرادات

 

 

  
  األلبان  الزبادي  العصائر  المركزات الزراعة 

 

  

 موجز األداء المالي لشركة جهينه
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 قائمة الدخل المجمعةثانيًا. 

 

 2014أشهر  9 2015أشهر  9 2014الثالث الربع  2015الثالث الربع  )ألف جم(

 2.770.017 3.103.041 1.007.832 1.135.592 صافي المبيعات

 (2.035.158)  (2.015.519)  (748.602)  (719.502)  تكلفة المبيعات

 734.859 1.087.522 259.230 416.090 مجمل الربح

 %27 %35 %26 %37 هامش الربح اإلجمالي

 16.321 15.458 6.133 5.753 إيرادات أخري

 (353.935)  (466.763)  (109.732)  (174.036)  مصروفات البيع والتوزيع

 (101.246)  (106.602)  (39.724)  (36.951)  مصروفات إدارية وعمومية

 (14.175)  (48.759)  (3.038)  (30.701)  مصروفات أخري

 (720)  (645)  (70) (95) بدالت حضور أعضا  مجلس اإلدارة

 281.105 480.211 112.798 180.060 نتائج أنشطة التشغيل

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
231.743 159.654 628.454 420.546 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك هامش 

 واالستهالك
20% 16% 20% 15% 

 2.887 - 1.480 - نصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيقة

 (19.737)  (9.654)  (708)  (152)  مكافآت نهاية الخدمة

 (91.610)  (126.477)  (42.732)  (45.373)  التمويلية المصروفات

 172.644 344.080 70.838 134.536 صافي األرباح قبل الضرائب

 601 231 - 1 فرق ضرائب السنوات السابقة

 (32.229)  (53.914)  (15.187)  (16.711)  ضرائب الدخل

 - إيرادات ضرائب استثمارية
- 

 (4.099) - 

 (4.244)  (67.687)  (1.882)  (29.591)  المؤجلةالضرائب 

 136.773 218.611 53.769 88.235 صافي األرباح
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 الميزانية المجمعةثالثًا. 

 

 

 2014العام المالي  2015 أشهر 9 )ألف جم(

 2.094.365 2.752.435 أصول ثابتة

 1.067.146 383.534 مشروعات تحت التنفيذ

 26.422 13.707 الثروة النباتية

 - 18.123 الثورة الحيوانية

 50.929 50.929 استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية

 782 776 أرصدة مدينة أخري طويلة األجل

 97.093 97.093 الشهرة

 3.336.738 3.316.597 األصول طويلة األجل

 557.524 579.455 مخزون

 199،811 200.452 عمال  وأرصدة مدينة أخري

 816  - مستحق من أطراف ذوي عالقة

 420،114 612.365 نقدية وما في حكمها

 1.178.264 1.392.272 األصول المتداولة

 8.571 11.671 مخصص مطالبات

 17.198 22.200 سحب علم المكشوف –بنوك 

 742.348 715.943 تسهيالت ائتمانية –بنوك 

 16.000  - قروض قصيرة األجل

 272.772 313.062 دائنة أخريدائنون وأرصدة 

 50.481  - ضرائب الدخل

 254.163 211.268 الجز  المتداول –قروض طويلة األجل 

 1.361.533 1.274.144 االلتزامات المتداولة

 (183.269)  118.128 رأس المال العامل

 3.153.468 3.434.725 إجمالي االستثمار

     يتم تمويله كاآلتي:

 941.405 941.405 المصدر والمدفوعرأس المال 

 435.554 451.205 احتياطي قانوني

 330.920 330.920 عالوة إصدار –احتياطي عام 

 414.263 418.830 أرباح مرحلة

 161.551 218.543 صافي أرباح الفترة بعد توزيعات الفترة

 2.283.693 2.360.904 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم

 762 762 حقوق األقلية

 2,284,455 2.361.666 إجمالي حقوق الملكية

 705.696 844.269 قروض طويلة األجل

 85.003 69،643 التزامات أخري طويلة األجل

 3.477 16،623 إيرادات مؤجلة

 74.837 142.525 التزامات ضريبية مؤجلة

 869.013 1.073.059 االلتزامات طويلة األجل

 3.153.468 3.434.725 حقوق الملكية وااللتزامات طويلة األجلإجمالي 
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  التدفقات النقدية المجمعةرابًعا. قائمة 

 

 2014أشهر  9 2015 أشهر 9 )ألف جم(

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 172.644 344.080 صافي أرباح الفترة قبل الضريبة علم الدخل وحصة حقوق األقلية في األرباح

     تسويات:

 138.179 150.870 إهالك األصول الثابتة

 (1.624)  (2.639)  رأسماليةخسائر )أرباح( 

 41 13.215 االنخفاض في قيمة األصول الثابتة 

 (2.414)  - التغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 - 2.018 األخرياالنخفاض في قيمة العمال  واألرصدة المدينة 

 4.295 12.866 المخزونقيمة االنخفاض في 

 - 7.968 تدعيم مخصص مطالبات

 9.076 9.096 أقساط تأجير تمويلي

 (8.353)  (8.455)  فوائد دائنة

 111.348 144.810 فوائد ومصروفات تمويلية

 673.828 423.192 

 8.353 8.384 فوائد ودائع محصلة

 (106.158)  (137.291)  تمويلية مدفوعةفوائد ومصروفات 

   :التغير في

 8.649 (34.797)  المخزون

 (22.586)  1.984 العمال  واألرصدة المدينة األخري

 346 816 المستحق من أطراف ذوي عالقة

 (74،705)  (78.989)  تغير في الدائنين واألرصدة الدائنة األخري

 (30،406) (22.336)  توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين

 (1.445)  (4.868)  المستخدم من مخصص المطالبات

 205.241 406.731 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة عن األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (442.786)  (203.323)  اقتنا  أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 3.195 67.420 متحصالت من بيع أصول ثابتة

 (7.408)  (18.173)  مدفوعات القتنا  ثروة نباتية وحيوانية

 (447.000)  (154.076)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (11.833)  (26.405)  المحصل )المسدد( من بنوك وتسهيالت ائتمانية

 117.507 79.678 المحصل من قروض بنكية

 (9.076) (9.076)  )المسدد( من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة االستئجار

 - (109.536)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

 135 (68)  النقص / الزيادة في حقوق األقلية

 96.733 (65.406)  من )المستخدمة في( األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية الناتجة 

 (145.026)  187.249 التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 553.374 402.916 يناير 1النقدية وما في حكمها في 

 408.348 590.165 سبتمبر 30 في حكمها في وما النقدية
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  الغذائيةنبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات 
تعد شررركة جهينه للصررناعات الغذائية الشررركة الرائدة في تصررنيع وتوزيع منتجات األلبان والعصررائر والزبادي منذ نشررأتها في 

 مليون جم. 1.3علم يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبل   1983عام 

مليون جم، لتصرررررربح بذلك  2.4طن يوميًا ومبيعات سررررررنوية بقيمة  35بطاقة إنتاجية تبل   1987بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

 العالمة األكثر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

مركز بيع وتوزيع وأسطول مبيعات يضم أكثر من ألف شاحنة في أنحا  الجمهورية، علًما بأن  28مصانع و 7تمتلك الشركة 

  آالف موظف وعامل. 4ن جم، ويتكون فريق العمل من أكثر من مليو 941رأس المال المدفوع للشركة يبل  حاليًا 

 

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

وفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخري، شرررركة جهينه للصرررناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان علم مخاطر معر

وال ينبغي االعتماد عليه بشررركل مفرط. ويجب اإلشرررارة إلم أن بعل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشررركل أاألهدافأ أو 

أالبيانات المسررررتقبليةأ ويمكن تحديدها من خالل اسررررتخدام مصررررطلحات تطلعية مثل أربماأ، أسرررروفأ، أيلتمسأ، أينبغيأ، 

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

األحداث الفعلية أو النتائج أو األدا  الفعلي للشرررررررركة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسرررررررها مثل هذه االهداف أو البيانات 

 للصناعات الغذائية علم بعل المخاطر والشكوك. المستقبلية. ويحتوي أدا  شركة جهينه

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
 ا/ فدوي حسام عيسم

 رئيس عالقات المستثمرين

 Fadwa.issa@juhayna.comبريد إليكتروني: 

 دعادر ياسرخالد ا/ 

 عالقات المستثمرينمساعد قائد فريق 

 khaled.daader@juhayna.comبريد إليكتروني: 

 +202 3828 6417تليفون: 

 +202 3828 6567فاكس: 
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