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 االيرادات 

     

  2017و2016ايرادات الربع الرابع                                                     2017و2016ايرادات عام 

                

أرجو  الزراعة  المركزات  العصائر  الزبادي  األلبان 
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الربع الرابع 

2017 

الرابع  الربع

2016 
2017 2016 

ةموجز األداء المالي لشركة جهين  

2017الربع الرابع   

  مليون جنيه التغير %

14%  األلبان 790 
24%  الزبادي 312 

-6%  العصائر 277 
501%  المركزات 85 

-16%  الزراعة 8 
40%  أرجو 48 

17% 1,519                     اإليرادات    

   

36% الرب  ح مجمل 459   

150%  164 
 الضرائب قبل التشغيليه األرباح

 والفوائد

141%    47  صافي الربح 
2017العام المالي   

2017 المالي العام  

  مليون جنيه التغير %

19%  األلبان 2,891 

14%  الزبادي 1.335 

12%  العصائر 1.236 

258%  المركزات 363 

9%  الزراعة 75 

57%  أرجو 165 

21%  اإليرادات 6,065 
   

25% الرب  ح مجمل 1.812   

46%  663   
األرباح التشغيليه 

ائب والفوائد  قبل الضر

269%  1981981  صافي الربح 

 

 المنتهية المالية السنننننة نتائج تعلن الغذائية للصننننناعات ةجهين

 2016 ديسمبر 31 في
 

 –( JUFO.CAأعلنت شررركة جنينل للصررناعات اليةائية  كود البورلررة المصرررية 

األلبان والزبادي والعصرررررائر تصرررررنيج منت ات وهي الشرررررركة المصررررررية الرائد   ي 

المنتنية  ي الم معة للفتر  عن نتائ نا المالية الم معة للفتر  المالية  –والمشررررروبات 

مليار جنيل بزياد  سرررنوية  1,519يث بليت ايرادات الشرررركة ، ح2017ديسرررمبر  31

مليون جنيل  47وبلغ لا ي الربح   .خالل الربج الرابج من العام ال اري  %17تبلغ 

مصررررًوبا    %141. وهو ارتفاع سررررنوي بنسرررربة  2017خالل الربج الرابج من عام 

تر  من العام عن نفس الف  %8.9 -  مقارنل%3.1بزياد   ي هامش لا ي الربح الي 

 .الماضي   
 

مقارنة  %21جنيل بزياد   مليار 6,065 الم معة بليت إيرادات   2017وخالل عام 

مليون جنيل  198لرررا ي أربال الشرررركة الةي بلغ و .بنفس الفتر  من العام الماضررري 

 %3.3ولرراحذ كلا ارتفاع هامش لررا ي الربح الي . %269سررنوي  ارتفاعبنسرربة 

 . %1.1مقارنة بالعام الماضي 

مسرررررراهمتنما  بليت حيث ،الزباديالشررررررركة ويليل قطاع  إيرادات لرررررردار  األلبان قطاع احتل

تصررررررردر  2017عام  وخاللعلى التوالي ،  %20و %52 الربج االخير    بإجمالي إيرادات

علي التوالي علما بأن نمو االيرادات الم معة خالل   %22و  %48والزبادي  قطاع االلبان 

مليار  2.891لتبلغ  %14و %19ارتفاع إيرادات قطاع األلبان والزبادي بنسررررربة  2017عام 

 .مليار جنيل علي التوالي 1,335جنيل و 

و يما يلي استعراض أداء شركة جنينة للصناعات اليةائية خالل الفتر  المالية المنتنية 

ا بأن إدار  الشركة تفضل عدم استعراض التًليالت 2017بر ديسم 31 ي  ، علم 

التفصيلية ألداء القطاعات التشييلية  ي ظل المناخ شديد التنا سية الةي يتسم بل السوق 

المصري خالل المرحلة الراهنة، وكلا انطالقا من التزام اإلدار  بالًفاظ على مصالح 

ة من القوائم المالية للشركة عبر زيار  المساهمين. ويمكن الًصول على نسخة كامل

 .www.juhayna.comالموقج اإللكتروني: 
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  السادة المساهمون         

 بنمو  مليون 198 ربح ولا ي %21 بنمو جنيل مليار 6.065 مبيعات الشركة حققت

 وانخفاض التضخم معدالت ارتفاع من السوق شندها التي التًديات رغم وكلا 269%

  . الطاقل اسعار وأرتفاع التمويليل التكلفل وزياد  للمستنلا الشرائية القو 

 المبيعات وتنشيط بدعم ابتداء القرارات من حزمة الشركة اتخةت الخلفيل هة  وعلي

 و االستثمارات تأجيل اخري ناحية ومن ناحية من للمستنلا التروجية الًمالت وزياد 

 ، البيج اسطول كفاء  ،وتًسين االقتصادية اليير  المؤجر  البيج  روع بعض  اغالق

 مدخالت استخدام زياد   علي والعمل ، الضعيفة الربًية هوامش كات المنت ات وايقاف

 اليير االلول من والتخلص ، الزائد   العمالة تخفيض عنل نتج مما ، المًلية االنتاج

 .المديونية وتخفيض مستوياتل الدني المخزون تخفيض علي الشركة عملت كما ، منت ة

 هوامش وتًسين السوقيل الًصة علي الًفاظ و المبيعات زياد  الي الشركة تستندف

 وتخفيض الديون وتً يم االستثمارات وتقليل ، الكفاء  ور ج التكلفل تقليص و الربًية

 . المخزون

ا  لتعظيم البيعية خططنا وتًقيق التًديات ت اوز على جنينة قدر   ي ثقتنا ن دد وختام 

                                                        .   للمساهمين االستثماري العائد

 صفوان ثابت                                                                                     

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب                                                                            
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 المجمعة الدخل قائمة. ا 
 

 

 
 

  

 2016العام المالي  2017العام المالي  جنيه مصري(ألف )

 4,992,858 6,064,769 لا ي المبيعات

 (3,538,392  (4,252,375  تكلفة المبيعات

 1,454,466 1,812,394 مجمل الربح

 %29 %30  هامش الربح اإلجمالي

 62,489 94,298 إيرادات أخرى

 (838,839  (966,065  مصرو ات البيج والتوزيج

 (174,957  (198,891  مصرو ات إدارية وعمومية

 (38,074  (64,581  مصرو ات أخرى

 (12,020  (14,235  بدالت حضور أعضاء م لس اإلدار 

 453,065 662,920 نتائج أنشطة التشغيل

 691.387 936.174 األربال التشييلية قبل خصم الضرائذ والفوائد واإلهالك واالستنالك

 %14 %15  هامش األربال التشييلية قبل خصم الضرائذ والفوائد واإلهالك واالستنالك

 (3,062  107 السيطر  المشتركةتًت الشركات   خسائر( نصيذ القابضة  ي أربال

 5,571 - مًتفظ بنا ليرض البيج بيج استثماراتإيرادات 

 (4,819  (38,704  تكاليف إنناء الخدمة

 (302,005  (372,191  المصرو ات التمويليةاإليرادات و

 148,749 252,132 صافي األرباح قبل الضرائب

 6,273 - ق ضرائذ السنوات السابقةو ر

 (36,800  (14,561  الدخلضرائذ 

 (12,496  (14,792  ضريبة قطعية على االستثمارات

 (52,074  (25,047  الضرائذ المؤجلة

 53,652 197,732 صافي األرباح

 %1 %3 هامش لا ي األربال
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 المجمع الدوري المالي المركز .ب 

 

 2016العام المالي  2017 المالي العام جنيه مصري(ألف (

 3,066,251 3,235,369 ثابتة ألول

 383,210 94,866 التنفية تًت مشروعات

 13.469 13,152 منت ة  النباتية الثرو 

 3,956 1,915 غير منت ة الثرو  النباتية

 87.892 115,273 الًيوانية الثور 

 7,088 7,195 (ملكية حقوق  مشتركة سيطر  تًت شركات استثمارات

 765 757 االجل طويلل اخري الول

 9,816 8,626 األجل طويلة أخرى مدينة أرلد 

 97.093 97,093 الشنر 

 3.669.540 3,574,246 األجل طويلة األصول

 17,280 8,857 ألول حيوية زراعات قائمة

 1,325,879 832,005 مخزون

 353,019 418,404 (بالصا ي  مدينة وأرلد  عمالء

 129,591 85,736 حكمنا  ي وما نقدية

 1.825.769 1,345,003 المتداولة األصول

 5,495,310 4,919,249 إجمالي األصول

 941.405 941,405 والمد وع المصدر المال رأس

 497.246 518,994 قانوني احتياطي

 330.920 330,920 إلدار عالو  – عام احتياطي

 478.308 336,169 مرحلة أربال

 43,524 188,735 لعام بعد التوزيعات الفتريلاجمالي الدخل الشامل عن الفتر  / 

 2.291.404 2,316,223 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 757 858 األقلية حقوق

 2.292.161 2,317,081 الملكية حقوق إجمالي

 803,789 765,386 األجل طويلة قروض

 47,701 30,636 األجل طويلة أخرى التزامات

 108,442 94,155 مؤجلة إيرادات

 206,673 231,720 مؤجلة ضريبية التزامات

 1.166.605 1,121,897 األجل طويلة االلتزامات

 9,428 8,299 مطالبات مخصص

 25,031 20,664 المكشوف على سًذ – بنوك

 1,049,804 518,652 ائتمانية تسنيالت – بنوك

 612,869 599,791 أخرى دائنة وأرلد  دائنون

 34,483 14,562 الدخل ضرائذ

 14,178 2,827 مستًق ألطراف أخرى

 290.749 315,477 المتداول ال زء – األجل طويلة قروض

 2,036,543 1,480,271 المتداولة االلتزامات

 3,203,149 2,602,168 إجمالي االلتزامات

 5,495,310 4,919,249 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدية .ج 

 

 

 2016 العام المالي  2017  العام المالي جنيه مصري(ألف )) 

   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 148,749 252,132 لا ي أربال الفتر  قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية  ي األربال

   تسويات:

 234,494 263,239 إهالك األلول الثابتة

 (7,582  (19,299   أربال(  رأسمالية

 6,652 12,125 استنالك الثرو  الًيوانية

 - 397 استنالك الثرو  النباتية المنت ة

 (5,571  - أربال بيج استثمارات مًتفظ بنا بيرض البيج

 (7,088  (107  التيير  ي استثمارات مًاسذ عننا بطريقة حقوق الملكية

 2,286 2,298 األخرىاالنخفاض  ي قيمة العمالء واألرلد  المدينة 

 (61  - رد اإلنخفاض  ي قيمة العمالء واألرلد  المدينة األخرى

 94 6,123 األنخفاض قيمة المخزون

 (42  - رد التخفيض  ي قيمة المخزون

 3,569 6,370 تدعيم مخصص مطالبات

 21,905 28,746 أقساط تأجير تمويلي

 (13,397  (13,305  والدات القطيج

 (17,877  (36,593  تكاليف تربية القطيجرسملة 

 2,035 1,224 خسائر بيج ابقار

 1,436 2,421 خسائر من نفوق  ع ول

 (47,189  (3,305   روق تقييم عملة

 (16,558  (4,742   وائد دائنة

 271,374 379,711  وائد ومصرو ات تمويلية
 877,435 577,228 

 16,558 4,810 مًصلة ودائج  وائد

 (269,878  (367,968  مد وعة تمويلية ومصرو ات  وائد

 (752,076  487,751 المخزون

 15,742 11,725 زراعات قائمة حيوية ألول

 (177,042  (61,371  األخرى المدينة واألرلد  العمالء

 203,364 (86,407  األخرى الدائنة واألرلد  الدائنين  ي تييرال

 14,178 (11,352  المستًق ألطراف كوي عالقة

 (25,068  (19,027  للعاملين مد وعة أربال توزيعات

 (6,101  (7,500  المطالبات مخصص من المستخدم

 (403,093) 828,096 التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (516,180  (191,076  التنفية تًت ومشروعات ثابتة ألول اقتناء

 31,949 66,363 ثابتة ألول بيج من متًصالت

 (35,094  (1,343  حيوانية ثرو  اقتناء مد وعات

 5,298 6,747 متًصالت من بيج ثرو  نباتية وحيوانية

 56,500 - مًتفظ بنا بيرض البيج من بيج استثمارات مقبوضات

 (457,527) (119,309) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

 التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
 

 

 412,730 (531,152  ائتمانية وتسنيالت بنوك من المًصل

 (166,150  (13,675  بنكية قروض من المسدد

 (21,905  (28,746  االستئ ار إعاد  مج البيج بنظام التمويلي التأجير أقساط من( المسدد 

 105,964 - االستئ ار إعاد  مج البيج بنظام التمويلي التأجير أقساط المًصل من

 (141,211  (141,211  للمساهمين مد وعة أربال توزيعات

 (197  (150  األقلية حقوق  ي النقص

 189,232 (714,933) التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

(6,146  الفتر  خالل حكمنا  ي وما النقدية  ي التيير   671,388) 

 13,473 (33,342  العملة قأثر التيير  ي  رو

 762,475 104,560 يناير 1  ي حكمنا  ي وما النقدية

 104,560 65,073 ديسمبر 31 في حكمها في وما النقدية
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  جهينه للصناعات الغذائية نبذة عامة عن شركة

تعد شركة جنينل للصناعات اليةائية الشركة الرائد   ي تصنيج وتوزيج منت ات األلبان والعصائر والزبادي منة نشأتنا 

 مليون جم. 1.3على يد السيد لفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مد وع يبلغ  1983 ي عام 

مليون جم، لتصبح  2.4طن يومي ا ومبيعات سنوية بقيمة  35بطاقة إنتاجية تبلغ  1987بدأت باكور  اإلنتاج  ي عام 

ا  ي جميج البيوت المصرية.  بةلا العالمة األكثر رواج 

 بيان إبراء الذمة
ات البيانات الوارد   ي هةه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائنا على التوقعات الًالية، والتقديرات وآراء ومعتقد

شركة جنينل للصناعات اليةائية. وقد ينطوي هةا البيان على مخاطر معرو ة وغير معرو ة، وغير مؤكد  وعوامل 

أخرى، وال ينبيي االعتماد عليل بشكل مفرط. وي ذ اإلشار  إلى أن بعض المعلومات الوارد   ي هةه الوثيقة تشكل 

خالل استخدام مصطلًات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"،  "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تًديدها من

"يلتمس"، "ينبيي"، "يتوقج"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يوالل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي مننا أو غيرها من 

كسنا المصطلًات المشابنة. وكةلا األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهريا عن تلا التي تع

 مثل هةه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويًتوي أداء شركة جنينل للصناعات اليةائية على بعض المخاطر والشكوك.
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