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  2102 نتائج أعمال
 

 

 األلبان منتجات واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج وتصنيع وتوزيع ، للصناعات الغذائية هجهين

 ، 3143 عام الرابع ة للربعــنتائج القوائم المالية المجمع وقد أعلنت ، مصربر ــوالعصائ والزبادي
   .3143السنة المالية ونتائج 

 

 : ت املاليةاملؤشرا
 

 :( 2100 الرابعالربع ب ة) مقارن 2102 الرابعالربع مؤشرات  -
 

 

 : 03  ارتفــاعة جنيه بنسب مليون  747 صـافــى المبيعــات %  

 : 44  ة ارتفــاعمليون جنيه بنسب  707 مجمـــل الــــربـــح %  

 : 69  اعــارتفجنيه بنسبة مليون   033 أربـــاح التشغيــــل %  

 : 21   مجمل الربحهامش  % 77 ارتفــاع مليون جنيه بنسبة   430 مبيعـــات األلبــــان % 

  23   هامش مجمل الربح  % 00  اعـة ارتفـمليون جنيه بنسب  087 :الزبــــادي مبيعـات % 

 : 22   هامش مجمل الربح  % 78  اعـمليون جنيه بنسبة ارتفـ  009 مبيعــات العصائــر %   

 41   هامش مجمل الربح   %987  ـاعرتفـا ةبنسبمليون جنيه     07 يعات المركــزات :مب %  

 : 391- حـهامش مجمل الرب   %48  انخفاض ةبنسب ـهون جنيملي      9 المبيعات الزراعية% 
 

 
 

 ( : 2100 مع ة) مقارن 2102 عامأظهرت مؤشرات  كما  -
 

 : 77  اعيه بنسبة ارتفــجن مليون  7,844 صـافــى المبيعــات%    

 : 40  اعمليون جنيه بنسبة ارتفــ      867 مجمـــل الــــربـــح%    

 : 40  اعــارتف ةبنسب مليون جنيه      437 أربـــاح التشغيــــل%  

 : 74  اعــارتف ةمليون جنيه بنسب     074 صـــافــى الـربــــح%  

 21  هامش مجمل الربح %77  اعارتفــ ةيون جنيه بنسبمل  0,443 :ات األلبــــان  مبيعــ% 

  23   هامش مجمل الربح %03  اعمليون جنيه بنسبة ارتفــ     833 : الزبــــاديمبيعاـت%   

 : 24  هامش مجمل الربح %77  اعمليون جنيه بنسبة ارتفــ     404 مبيعــات العصائــر%   

 : 34  هامش مجمل الربح     %09  اعارتفــة جنيه بنسبمليون        47 مبيعات المركــزات%  

 : 16 -  هامش مجمل الربح   % 7  انخفاض ةبنسب ةمليون جني       78 المبيعات الزراعية%    

 
 



 

        

 

 

 

 

 املساهميـنالســــادة 
 

% ، 22 نموبمليار جنية  25822تحقيق مبيعات  2102 عام مـجـمـوعةالبـحـمد هللا اسـتـطاعـت 
 يضا تنفيذ استثمارات وتوسعات رأسمالية% ، وأ22نمو بمليون جنية  522رباح تحقيق أ وايضا
 . دهدا  وثقتها بالسوق والمستهل  المرر اال، مؤكدة قدرتها علي تحقيق  همليون جني 021 بــــ

 

فروع بيع ح افتتابوتم تحقيق دهذه النتائج بسبب مجموعة من االحداث منها زيادة القدرات البيعية 
نتا  والتعبئة وتطوير زيادة وتحديث خطوط االو توزيع جديدة وزيادة اسطول السيارات،و

 دعم وتطوير فريق العمل. خيرا  كذل  الحمالت اإلعالنية المكثفة ، وأوالمنتجات ، 
 

تحسـن المنـاخ االقترـاد  ،  سينتج عنها ــأكثـر استقـرارا  مم يــالحالعـام الون ــنتوقــع ان يكو
 حــــن نخطط لآلتي:فن الذ
 

 . جيــدة بيعــاتماالستمـرار فــي تحقيـــق معـــدالت  -
قبل موسم الري  "  لزباد لايجيفــود "  نعاالعمــل علــى البــدء فــى تشغيل مر -

 :ورمضان لكل من 
 . ر "ـأكتوب 0مرنع ايجيفـــود "  -
 . مرنع ايجيفـــود " أسيـــــوط " -

 . لمزرعـــة األلبـــانبــدء التشغيــل الجزئـــي  -
 . دةـــديـــــع جـــوزيـــروع بيــع وتــاح فـافتتــ -
 . لهيكـــل التنظيميكوادر بشرية ذو كفاءة عالية لدعم ااختيــار  -

 

االستثمارية  الخططعمل علي تحقيق متفائلون بالمستقبل وسن هفريق العمل بجهين نحن       
 ةوالتجاري ةالرناعيالت التوسع واالنتشار في المجاوالبيعة والتسويقية بهد   ةوالتشغيلي
 يحدونا الـتفـاؤل باألمل والـمسـتقبل . ةوالزراعي ةواللوجيستي

 

 صفـــوان ثابـت                                                                                                        
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 : 2102 لعاملنسبي لإليرادات اوزن ال
  

 

 : 2102عن عام نتائج الشركة اجملمعة 
 

 



 

        

 

 

 : قائمة الدخل اجملمعة
 

مليون جنية

معدل التغير 20122011

27%2,8552,244صافي المبيعات
22%(019 0  )(905 0  )تكلفة المبيعات

40%892635مجمل الربح

28%30%دهامش مجمل الربح

38%(222   )(525   )مصروفات بيع وتوزيع
00%(011   )(002   )مصروفات إدارية وعمومية

01(02   )ايرادات )مصروفات ( تشغيلية اخري

)EBIT(      43%417285نتائج التشغيل

03%04%دهامش نتائج التشغيل
(10   )1خسائر حريق ايجيفود

-33%(50   )(21   )مصروفات تمويلية

83%383219صافي االرباح قبل الضرائب

050%(25   )(22   )ضرائب 

75%325086صافي الربح بعد الضرائب

8%00%هامش صافي الربح

صافي االرباح قبل الفوائد الضرائب 

) EBITDA (   االهالك و االستهالك
554409%32

%09%09 

 : 2102التعليق علي نتائج 
 

 مجمل عن% 10 ادةــوبزي% 50ش مجمل ربح ــودهام جنيه مليون 892 ربح مجمل الشركة تــحقق -

 برفة التكالي  طــضغ  ــوكذل% 22 بنسبة المبيعات زيادة وـــالنم دهذا ادوق،  الماضي امــلعا الربح

 جنيه مليون 522 الى ورلت التي احـــرباال رافي على أثر  ــذل وكل عـــالبي أسعار وتعديل عامة

 . اتــالمبيع من% 00 ةــــبنسب



 

        

 

 

 :حتليل القطاعات 
 

 3143 لعام لية السنة الماو  الرابع للربعأوال : المبيعات المحلية 
 

 الماضي% مقارنة بالعام 22 ةع الرابع بنسبــي مبيعات الربــرافنمو  الجدول ويوضــح

 . %20 ةبنسبالعام نمو رافي مبيعات و
 

نيه ( جصافي مبيعات القطاعات البيعيه )بالمليون   

  الرابع الربع التغير معدل  التغير معدل

 2100 2102  2100 2102  

21%  0،180 0،512 20%  األلبان 580 510 

51%  001 811 55%  الزبادي 082 011 

22%  100 221 28%  العصائر 055 011 

21%  00 02 51%  المركزات 5 2 

-2%  29 28 -18%  الزراعة 0 00 

20%  2،021 2،200 22%  اإلجمالي 201 201 
 

 

 

 : لبانألقطاع ا -0

 االعالنية وبالحمالت األلبان عبوات بتطوير  مدفوعا% 74 نموا األلبان مبيعات قطاع حقق

 التكاليف بضغط متأثرا% 07 ربح هامش االلبان قطاع حقق وأيضا , البيعيـة القدرات وزيادة

 .البيع اسعار وتعديل

 

 الرابع الربع التغير معدل   التغير معدل
هجني مليون  

 2100 2102  2100 2102 

09%  001،101 090،121 21%  بالطن ( )المبيعات  25،002 11،002 

21%  0،180 0،512 20%  صافى المبيعات 580 510 

19%  282 122 91%  الربح مجمل 052 21 

 20%  52%    25%  51%  الربح مجمل هامش 

 



 

        

 

 

 
 

 

   الزبــاديقطاع  -2

 . %07 ربح هامشو%  03 نموا الزبادي مبيعات قطاع حـقـق

 

 الرابع الربع التغير معدل  التغير معدل
هجني مليون  

 2100 2102  2100 2102 

22%  00،091 20،221 50%  ) بالطن (المبيعات  02،820 05،282 

51%  001 811 55%  صافى المبيعات 082 011 

11%  الربح مجمل 20 20 %11 290 202 

 52%  52%   50%  58%  الربح مجمل هامش 

 

 
 

 قطاع العصائر  -3

 بعض وتطويرالقوية  عالنيةاال الحمالت النمو هذا قاد و% 77 نمو العصائر مبيعات قطاع شهد

 % . 00 ربح هامش القطاع حقق كما المنتجات

 

 الرابع الربع التغير معدل  التغير معدل
هجني مليون  

 2100 2102  2100 2102 

21%  01،281 81،011 21%  ) بالطن (المبيعات  21،022 00،220 

22%  100 221 28%  صافى المبيعات 055 011 

15%  001 005 09%  الربح مجمل 12 22 

 28%  50%   20%  51%  الربح مجمل هامش 

 



 

        

 

 

 قطاع المركزات -4

تم % من انتاج المركزات ي43 حيث أن للشركةيمثل قطاع المركزات أهمية خاصة 

وم بالبيع ـــذا القطاع يقــــأن ه إلي ةــــإضاف اتـــاج العصائر والمشروبـــا في إنتــاستخدامه

 .  بيةالدول العرووق المحلي ـــفي الس

 .ة المبيعاتــقيمي ـــف %43 وـــنم( لجهينه  دون المبيعاتـــب ) امـالعائج ـــرت نتـــد أظهــوق

 الرابع الربع التغير معدل  التغير معدل
يهجن مليون  

 2100 2102  2100 2102 

20%  0،502 2،121 590%  ) بالطن (المبيعات  011 022 

21%  00 02 51%  صافى المبيعات 5 2 

015%  0 5 -92%  الربح مجمل 1 5 

 05%  02%   012%  2%  الربح مجمل هامش 

 القطاع الزراعي -5

موجه الصقيع الغير متوقعه  منها اسباب لعدة الربح هوامش في انخفاض الزراعي القطاع شهد

 الكميات زيادةالي  أدي مما , أوروبا إلي تصدير عدم قرارات , في جنوب مصر العام الماضي

تطور في المبيعات وهوامش ونخطط لتحقيق  . البيع اسعار انخفاض وبالتالي ليامح المعروضة

 . الربح في العام الحالي 

 الرابع الربع التغير معدل  التغير معدل

هجني مليون  

 2100 2102  2100 2102 

18%  20،022 50،215 -12%  ) بالطن (المبيعات  5،222 0،101 

-2%  29 28 -18%  اتصافى المبيع 0 00 

-282%  01 -08  -902%  2 -02  الربح مجمل 

-  52%  -02%  -  08%  -291%  الربح مجمل هامش 



 

        

 

 

 

 : مبيعات التصدير ثانيا
 

 % .09 ربح هامشكما حقق  اتـــالمبيع في% 44 نمو رــــالتصدي قطاع دـــشه

 

 الرابع الربع التغير معدل  التغير معدل
هجني مليون  

 2100 2102  2100 2102 

20%  01،022 22،920 25%  ) بالطن ( تالمبيعا 1،511 2،181 

21%  95 011 021%  صافى المبيعات 55 02 

89%  02 25 058%  الربح مجمل 0 2 

 05%  00%   21%  08%  الربح مجمل هامش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 

 

 
  نبذة عن الشركة

 

 

 

ـــدد من ــــوع تـــابــــوان ثـــفـــصها السيد ــــوقــــام بتأسيس 0985 عــامتأسســت 

 . مليــون جنيه 055المسادهمين برأســـمال 

 

دس وعامل وبطاقـــة إنتاجــية ـــمهن 21بعــدد  0982ا  في ــوبــدأت باكـــورة اإلنت

مليـــون  251 سنويةمبيــعات بـر والزبــاد  وــطــن/ يـومي في األلبــان والعرائـ 52

ي ــة فــشركـالل الـــدؤوب نجحــت ـــالعــمبو ع المستهـــل ــوبالتوارــل مه ، ــجني

،  ةـــأي منتــجات األلبــان المعــبــة المعروفـــة فــر العالمـــات التجاريـــإنـــشاء أكــث

 .فـــرع بيـع وتوزيـــع 22، عدد أكتوبــر 0مدينــة بمرانــع  0الشركة لديهــا و

 

، مليــون جنيــه  210ح رأس مــال الشركة شهـــدت الشركة نمــوا منذ نشأتــها ليرب

 . من أكــفأ الكــوادر 1022يد  رانعه عدددها أو

 


