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 2015 عام من األخير الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 

 2015األخير الربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 المالي عامال

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 – والمشرروبات والعصرائر والزبراد  األلبرا  منتجرات تصرنيع فري الرائرةة المصررية الشرركة وهي –( JUFO.CA المصرية البورصة كود) الغذائية للصناعات جهينه شركة أعلنت

. وبلرغ مجمرا الررب  األخيررالربرع % خرلل 23مليار جنيه بزيادة سنوية تبلغ  1.13 يراداتاإل بلغت حيث ،2015 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن

 7هرام  الررب  بوا رع نمرو ما أثمرر برةورع عرن م الخام الموادفيما يعكس تراجع أسعار  ،2014من عام  األخيرمليو  جنيه خلل الربع  256% مقابا 54بزيادة  ،مليو  جنيه 394

، وهرو نمرو سرنو  2015مليو  جنيه خلل الربع األخيرر مرن عرام  61وبلغ صافي الرب   .2015% خلل عام 35نقطة مئوية ليبلغ  8و األخير% خلل الربع 35مئوية ليبلغ  نقاط

 .%15بمعرةل  مليرار جنيره، وهرو نمرو سرنو  4.2، بلغت اإليرادات المجمعرة 2015وخلل عام مليو  جنيه خلل الربع األخير من العام الماضي.  33بمعةل الضعف تقريبًا مقابا 

 مقارنًة بالعام الماضي. %65سنوية مليو  جنيه بزيادة  280وبلغ صافي الرب  

 برن  علًمرا ،خرلل نفرس الفتررةيررادات اإلمرن إجمرالي  %25 بنسربة الزبراد   طراع ويليره، 2015عرام  خلل% 52 مساهمته بلغت حيث الشركة، إيرادات صةارة األلبا   طاع احتا

بقررة مرنه   1.550وبلغ إجمالي  طيع األبقار  .من إجمالي نمو اإليرادات %47 لتمثا بذلكمليو  جنيه  251، حيث بلغت العامحققت أ وى زيادة سنوية خلل  األلبا إيرادات  طاع 

 طن يوميًا. 22بقرة حلبة، وبلغ إجمالي إنتاج مزرعة األبقار  600

التحلريلت اإلحجرام عرن اسرتعراض  تعلًمرا برن  إدارة الشرركة فضرل ،2015 ديسرمبر 31 فري المنتهيرة الماليرة الفترة خلل الغذائية للصناعات جهينة شركة أداء استعراض يلي وفيما

في ظا اضطرابات المناخ اال تصاد  الراهن وعةم وضوح الرؤية مصحوبًا بنشراط الشرركة فري منراخ شرةية التنافسرية، وطلرك انطل را مرن الترزام  التفصيلية ألداء القطاعات التشغيلية

 www.juhayna.com: اإللكتروني المو ع زيارة عبر للشركة المالية القوائ  من كاملة نسخة على الحصول ويمكن. بالحفاظ على مصال  المساهمين اإلدارة

  

 اإليرادات

 

 مليار جنيه 1.1
 %22نمو سنو  

 مجمل الربح

 

 جنيهمليو   394
 %54نمو سنو  

قبل الضرائب األرباح التشغيلية 

 والفوائد

 جنيهمليو   154
 %72نمو سنو  

 صافي الربح

 

 جنيهمليو   61
 %84نمو سنو  

 األلبان

 جنيهمليو   588
 %9نمو سنو  

 

 الزبادي

 جنيهمليو   254
 %28نمو سنو  

 

 العصائر

 جنيهمليو   244
 %55نمو سنو  

 

 المركزات

 جنيهمليو   9
 %15انخفاض سنو  

 

 الزراعة

 جنيهمليو   23
 %182نمو سنو  

 

 اإليرادات

 

 مليار جنيه 4.2
 %15نمو سنو  

 مجمل الربح

 

 جنيهمليار  1.5
 %50نمو سنو  

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليو   625
 %78نمو سنو  

 صافي الربح

 

 جنيهمليو   280
 %65نمو سنو  

 األلبان

 جنيهمليار  2.18
 %13نمو سنو  

 

 الزبادي

 جنيه مليار 1.07
 %12نمو سنو  

 

 العصائر

 جنيهمليو   831
 %24نمو سنو  

 

 المركزات

 جنيهمليو   63
 %17سنو   انخفاض

 

 الزراعة

 جنيهمليو   77
 %32نمو سنو  

 

http://www.juhayna.com/
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 السادة المساهمون
وكهلل   ،2015 عها مليهار جنيه  له    4.23% لتبله  15سهنوي نمهو المبيعهات بمعهد  شركة جهينه  تعكس نتائج 

 .2014مقارنة بنتائج عا   %65بمعد  نمو   ، وهومليون جني 280بقيمة رباح أتحقيق صافي 

 وتحسين الرأسي التكاما مستويات تعزيز عن أثمرت التي الملحوظة التشغيلية التطورات من عةدًا اإلدارة ورصةت

 بضخ جهينه  امت حيث ،ليةيالتشغغيرها من القطاعات و والتجارية اإلنتاجية القطاعات بمختلف التشغيلية الكفاءة

 البيع شبكات وتطوير الفروع بشبكة المخططة التوسعات تنفيذ أجا من جنيه مليو  344 رأسمالية استثمارات

 منكبيرة  حصة توفر بةأت والتي للشركة المملوكة األلبا  مزرعة تنمية مع جةيةة، إنتاجية طا ات وإضافة والتوزيع

 .يومية بصفة اإلنتاج ومةخلت الخامات

 الةنماركية «فودز أرال» مجموعة مع االستراتيجية الشراكة اتفا ية 2015 عام خلل جهينه أبرمت أخرى جهة ومن

 الجةية للمشروع التشغيلية األنشطة بةأت حيث ،«الغذائية للصناعات أرجو» شركة اس  يحما مشترك مشروع إلنشاء

 .المحلية بالسوق  المشترك التصنيع مراحا في البةء دارسة وجار  الماضي نوفمبر في

 تساعة أ  على جنيه، مليو  480 بقيمة األجا متوسطة  روض 3 بتنمين الثالث الربع خلل الشركة  امت كما

  .العاما المال رأس كفاءة وتحسين التمويلي الهيكا ودع  التشغيلية بالعمليات التوسع على القةرة زيادة في القروض

 فري وخاصرة ،المجتمعيرة التنميرة لمشرروعات والرعايرة بالمسراهمة االجتماعيرة مسرئوليتها تحمرا فري مسرتمرة والشركة

 .الرعاية الصحية مجال

 ،قطهاا الصهناعات الغلائيهة علهس السهامة المحليهة ولاصهةالجهاري،  العها تتحسه  أواهاا السهوال له    نأ ونتوقع

 .للمساهمي  االستثماري العائد لتعظيم هاسعيعلس هله الخلفية تتطلع الشركة إلس مواصلة و

 صفوان ثابت

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 

 اإليرادات

  

  
   األلبا   الزباد  العصائر  المركزات الزراعة 

 

  

 موجز األداء المالي 
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األرباح  مجمل الربح اإليرادات
التشغيلية قبل 
الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
 واالستهالك

األرباح 
التشغيلية قبل 
الضرائب 

 والفوائد

 صافي الربح
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األرباح  مجمل الربح اإليرادات
التشغيلية قبل 
الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
 واالستهالك

األرباح 
التشغيلية قبل 
الضرائب 

 والفوائد

 صافي الربح
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الربع األلير 

2014 

 

الربع األلير 

2015 

العا  المالي 

2014 

 

العا  المالي 

2015 

  2014 األخيرالربع   2015 األخيرالربع 

 2014 العام المالي   2015العام المالي 
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 قائمة الدلل المجمعةثانيًا. 

 

 2014العا  المالي  2015العا  المالي  )ألف جم(

 3.684.060 4.231.162 صافي المبيعات

 (2.693.048) (2.749.358) تكلفة المبيعات

 991.012 1.481.803 مجمل الربح

 %27 %35 هام  الرب  اإلجمالي

 24.099 22.086 إيرادات أخرى

 (469.307) (655.110) مصروفات البيع والتوزيع

 (141.117) (145.936) مصروفات إدارية وعمومية

 (23.435) (56.032) مصروفات أخرى

 (10.375) (11.180) بةالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 370.877 635.631 نتائج أنشطة التشغيل

 561.510 874.116 واإلهلك واالستهلك األرباح التشغيلية  با خص  الضرائب والفوائة

 %15 %2221 هام  األرباح التشغيلية  با خص  الضرائب والفوائة واإلهلك واالستهلك

 3.744 - نصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيقة

 (19.996) (10.670) مكافآت نهاية الخةمة

 (126.772) (174.561) المصروفات التمويلية

 227.853 450.399 صافي األرباح قبل الضرائب

 601 231 فرق ضرائب السنوات السابقة

 (50.481) (72.340) ضرائب الةخا

 - (18.596) إيرادات ضرائب استثمارية

 (7.884) (79.761) الضرائب المؤجلة

 170.090 279.933 صافي األرباح
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 الميزانية المجمعةثالثًا. 

 2014العا  المالي  2015 الماليالعا   )ألف جم(

 2.094.365 2.761.272 أصول ثابتة

 1.067.146 430.870 مشروعات تحت التنفيذ

 26.422 14.304 الثروة النباتية

 - 40.066 الثورة الحيوانية

 - 10.150 ستثماراتا حساب تحت مةفوعات

 50.929 - استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية

 782 774 مةينة أخرى طويلة األجاأرصةة 

 97.093 97.093 الشهرة

 3.336.738 3.354.529 األصو  طويلة األجل

 - 50.929 استثمارات متاحة للبيع

 - 33.021 حيويةأصول 

 557.524 573.856 مخزو 

 194.757 188.010 عملء وأرصةة مةينة أخرى

 816 - مستحق من أطراف طو  عل ة

 425.167 794.918 حكمهانقةية وما في 

 1.178.264 1.640.734 األصو  المتداولة

 8.571 11.960 مخصص مطالبات

 17.198 32.443 سحب على المكشوف –بنوك 

 742.348 637.074 تسهيلت ائتمانية –بنوك 

 16.000 -  روض  صيرة األجا

 272.772 317.813 دائنو  وأرصةة دائنة أخرى

 50.481 72.340 ضرائب الةخا

 254.163 247.349 الجزء المتةاول – روض طويلة األجا 

 1.361.533 1.318.980 االلتزامات المتداولة

 (183.269)  321.754 رأس الما  العامل

 3.153.468 3.676.283 إجمالي االستثمار

    يت  تمويله كاآلتي:

 941.405 941.405 رأس المال المصةر والمةفوع

 435.554 467.347 احتياطي  انوني

 330.920 330.920 علوة إصةار –احتياطي عام 

 414.263 418.147 أرباح مرحلة

 161.551 264.307 صافي أرباح الفترة بعة توزيعات الفترة

 2.283.693 2.422.127 مقوال الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األ 

 762 819 حقوق األ لية

 2.248.455 2.422.945 إجمالي مقوال الملكية

 705.696 1.013.338  روض طويلة األجا

 85.003 69.841 التزامات أخرى طويلة األجا

 3.477 15.560 إيرادات مؤجلة

 74.837 154.599 التزامات ضريبية مؤجلة

 869.013 1.253.338 االلتزامات طويلة األجل

 3.153.468 3.676.283 إجمالي مقوال الملكية وااللتزامات طويلة األجل
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  التدفقات النقدية المجمعةرابًعا. قائمة 

 2014 العا  المالي 2015 العا  المالي )ألف جم(

 التدفقات النقدية م  األنشطة التشغيلية
  

 227.853 450.399 صافي أرباح الفترة  با الضريبة على الةخا وحصة حقوق األ لية في األرباح

 تسويات:
  

 186.988 204.275 األصول الثابتةإهلك 

 209 (2.907) رأسمالية( خسائر) أرباح 

 41 13.215 االنخفاض في  يمة األصول الثابتة 

 (1.279) - إلغاء االنخفاض في  يمة األصول الثابتة

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

 - 2.018 واألرصةة المةينة األخرىاالنخفاض في  يمة العملء 

 (181) - إلغاء االنخفاض في  يمة العملء واألرصةة المةينة األخرى

 6.337 12.866 المخزو  يمة االنخفاض في 

 (2.030) - المخزو  يمة االنخفاض في إلغاء 

 - 8.968 تةعي  مخصص مطالبات

 12.101 12.101 أ ساط تنجير تمويلي

 - 673 الحيوانيةاستهلك الثروة 

 - (2.889)  طيع األبقارتكاثر 

 - (4.485) رسملة  طيع األبقار

 - 221 خسائر من بيع الثروة الحيوانية

 - 316 الثروة الحيوانية نفوقخسائر من 

 (11.919) (14.265) فوائة دائنة

 144.005 196.144 فوائة ومصروفات تمويلية

 
876.651 558.856 

 11.919 14.212 محصلةفوائة ودائع 

 (140.626) (195.316) فوائة ومصروفات تمويلية مةفوعة

 :التغير في
  

 54.358 (61.786) المخزو 

 - (433) حيويةأصول 

 (4.075) 9.844 العملء واألرصةة المةينة األخرى

 (30) 816 المستحق من أطراف طو  عل ة

 (42.516) (38.293) تغير في الةائنين واألرصةة الةائنة األخرى

 - 13.821 إيرادات مرحلة

 (30.406) (22.336) توزيعات أرباح مةفوعة للعاملين

 (1.519) (5.579) المستخةم من مخصص المطالبات

 405.961 591.601 الناتجة ع  األنشطة التشغيلية( المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

   
 االستثماريةالتدفقات النقدية م  األنشطة 

  
 (655.920) (353.470) ا تناء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

 118.173 108.257 متحصلت من بيع أصول ثابتة

 (17.649) (34.550) مةفوعات ا تناء ثروة حيوانية

 - (10.150) مةفوعات استثمار من شركات تابعة

 (555.396) (289.913) االستثماريةاألنشطة ( المستخدمة في)التدفقات النقدية 

 التدفقات النقدية م  األنشطة التمويلية

 
 

 (22.896) (105.274) من بنوك وتسهيلت ائتمانية( المسةد)المحصا 

 33.851 284.829 المحصا من  روض بنكية

 (12.101) (12.101) من أ ساط التنجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة االستئجار( المسةد)

 - (109.536) توزيعات أرباح مةفوعة للمساهمين

 123 (47) الزيادة في حقوق األ لية/ النقص 

 (1.023) 57.871 األنشطة التمويلية( المستخدمة في)التدفقات النقدية الناتجة م  

 (150.458) 359.559 التغير في النقةية وما في حكمها خلل الفترة

 553.374 402.916 يناير 1النقةية وما في حكمها في 

 402.916 762.475 ديسمبر 31 في مكمها في وما النقدية
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  نبلة عامة ع  شركة جهين  للصناعات الغلائية
تعة شركة جهينه للصناعات الغذائية الشركة الرائةة في تصنيع وتوزيع منتجرات األلبرا  والعصرائر والزبراد  منرذ نشرنتها فري 

 مليو  ج . 1.3ثابت وعةد من المساهمين برأسمال مةفوع يبلغ  على ية السية صفوا  1983عام 

مليرو  جر ، لتصرب  برذلك  2.4طرن يوميًرا ومبيعرات سرنوية بقيمرة  35بطا ة إنتاجيرة تبلرغ  1987بةأت باكورة اإلنتاج في عام 

 العلمة األكثر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

طول مبيعات يض  أكثر من ألف شاحنة في أنحاء الجمهورية، علًما بن  مركز بيع وتوزيع وأس 28مصانع و 7تمتلك الشركة 

  آالف موظف وعاما. 4مليو  ج ، ويتكو  فريق العما من أكثر من  941رأس المال المةفوع للشركة يبلغ حاليًا 

 

 بيان إبراء اللمة
التو عرات الحاليرة، والتقرةيرات وآراء ومعتقرةات البيانات الواردة في هذع الوثيقة، والتي ال تعة حقائق تاريخية، ت  بنائهرا علرى 

شركة جهينه للصناعات الغذائية. و ة ينطو  هذا البيا  على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرر مؤكرةة وعوامرا أخررى، 

أو وال ينبغي االعتماد عليه بشكا مفرط. ويجب اإلشارة إلى أ  بعض المعلومات الرواردة فري هرذع الوثيقرة تشركا ااألهرةافا 

االبيانات المستقبليةا ويمكرن تحةيرةها مرن خرلل اسرتخةام مصرطلحات تطلعيرة مثرا اربمراا، اسروفا، ايلرتمسا، اينبغريا، 

ايتو ررعا، ايشرررعا، ايقررةرا، اينررو ا، ايواصرراا أو ايعتقررةا أو مررا هررو منفرري منهررا أو غيرهررا مررن المصررطلحات المشررابهة. 

علري للشرركة  رة تختلرف جوهريرا عرن تلرك التري تعكسرها مثرا هرذع االهررةاف أو وكرذلك األحرةاا الفعليرة أو النترائج أو األداء الف

 البيانات المستقبلية. ويحتو  أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.

 

 لمزيد م  المعلومات يرجس االتصا  علس األرقا  التالية
 ا/ فةوى حسام عيسى

 رئيس عل ات المستثمرين

 Fadwa.issa@juhayna.comبرية إليكتروني: 

 +202 3828 6417تليفو : 
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