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هموجز األداء المالي لشركة جهين  

9201 الولالربع ا  

  مليون جنيه التغير %

14%  األلبان 908 

12%  الزبادي 354 

12%  العصائر 321 

-15%  المركزات 84 

22%  الزراعة 11 
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12% ,7341                  إليراداتا    

   

8% الرب  ح مجمل 502   

8%  200 
 قبل التشغيليه األرباح

والفوائد الضرائب  

 صافي الربح 72  11%-
201٧العام المالي   

 

 المنتهية المالية السنننننة نتائج تعلن الغذائية للصننننناعات هجهين

 2019 مارس 31 في
 

أعلنت شررررررركة جهينه للصررررررناعات الغلائية  كود البورصررررررة المصرررررررية 

JUFO.CA )–  األلبان تصنيع منتجات وهي الشركة المصرية الرائدة في

عن نتائجها المالية المجمعة للفترة  –والزبادي والعصرررررائر والمشرررررروبات 

يررب بلغررت ايرادات الشررررررركررة ، ح2019 مررارس 31المرراليررة المنتهيررة في 

به نمو تبل   1,734 يه بنسرررررر يار جن عام  %12مل بل الربع االول من  قا م

عام  72وبل  صرررررررافي الربح   2018 يه خالل الربع االول من  مليون جن

2019 . 

 

 %52اإليرادات المجمعه ،حيب بلغت مساهمته  صدارة األلبان قطاع احتل

 ويليه قطاع الزبادي بنسبه 2019من اجمالي أيرادات الربع األول من عام 

علي التوالي  %20، %51. مقارنه بنفس الفترة عن العام السررراب  ، 20%

. 
 

للصناعات الغلائية خالل الفترة  هوفيما يلي استعراض أداء شركة جهين

، علًما بأن إدارة الشركة تفضل عدم 2019 مارس 31المالية المنتهية في 

استعراض التحليالت التفصيلية ألداء القطاعات التشغيلية في ظل المناخ 

شديد التنافسية اللي يتسم به السوق المصري خالل المرحلة الراهنة، وذلك 

انطالقا من التزام اإلدارة بالحفاظ على مصالح المساهمين. ويمكن الحصول 

قوائم المالية للشركة عبر زيارة الموقع اإللكتروني: على نسخة كاملة من ال

www.juhayna.com. 

 

9201  2018  
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  السادة المساهمون       

 

 حيب ، المصري السوق داخل عمالءها ثقة من مزيد كسب في جهينه شركة طاعتـاست 

 1،5 بـ مقارنة نيهـج يارــمل 1،7 الي تصل لـ٪ 12 درهــق واً ــنم الشركة مبيعات شهدت

 سواء القطاع يواجها مازال التي التحديات من الرغم وعلي.  الماضي العام عن جنيه مليار

 االعفاء انتهاء الي اضافة االنتاج، تكلفة وإرتفاع للمستهلك الشرائية القوة مستوي علي

 الشركة حققت الصحي، التامين رسوم تطبي  وبدء المجموعة شركات لبعض الضريبي

 .مصري جنيه مليون 71،6 بل  ربح صافي

 واالستثمارية البيعية خططها تحقي  في الشركة وقدرة المصري السوق في ثقتنا ونجدد   

                                                       .للمساهمين االستثماري العائد وتعظيم

                                                                            

 صفوان ثابت                                                               

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب                                
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 المجمعة الدخل قائمة. ا 
 

 

 
 

  

 2018الربع االول  2019الربع االول  جنيه مصري(ألف )

 1,553,248 1,734,100 صافي المبيعات

 (1,088,288  (1,231,398  تكلفة المبيعات

 464,960 502,٧02 مجمل الربح

 %30 %29  هامش الربح اإلجمالي

 27,276 26,400 أخرى تشغيليه ايرادات

 (215,600  (237,353  مصروفات البيع والتوزيع

 (47,873  (55,590  مصروفات إدارية وعمومية

 (43,565  (31,660  مصروفات أخرى

 (355  (4,960  بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 184,843 199,539 نتائج أنشطة التشغيل

 269.673 .464264 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح 

 %17 %15  هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 484 2,858 تحت السيطرة المشتركةالشركات   خسائر( نصيب القابضة في أرباح

 (6,055  (8,586  تكاليف إنهاء الخدمة

 (77,446  (81,058  (بالصافى  التمويلية والمصروفات االيرادات

 101,826 112,٧53 صافي األرباح قبل الضرائب

 (14,399  (30,436  ضرائب الدخل

 ضريبة قطعية على االستثمارات
(8,245) 

 5,996) 

 (708  (2,455  الضرائب المؤجلة

 80,٧23 ٧1,61٧ صافي األرباح
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 المجمع الدوري المالي المركز .ب 

 

 2018 المالي العام 2019الربع االول  جنيه مصري(ألف (

 3,055,940 3,053,001 (بالصافي  ثابتة أصول

 192,170 150,874 (بالصافي  التنفيل تحت مشروعات

 12,753 12,653 (الصافى  منتجة النباتية الثروة

 3,392 4,206 غير منتجة الثروة النباتية

 143,126 155,262 الحيوانية الثورة

 8,575 11,433 (ملكية حقوق  مشتركة سيطرة تحت شركات استثمارات

 749 747 االجل طويله اخري اصول

 7,436 7,139 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 97,093 97,093 الشهرة

 3,521,233 3,492,406 غير المتداوله األصول

 20,616 19,400 التسمين قطيع-حيوية أصول

 14,606 6,257 أصول حيوية زراعات قائمة

 17,388 15,042 البيع لغرض بها محتفظ أصول

 1,054,873 1,371,945 مخزون

 0 1,767 عالقة ذات أطراف لدى مدينة حسابات

 487,384 559,182 (بالصافي اخري   مدينة وأرصدة عمالء

 30,404 246,678 حكمها في وما نقدية

 1,625,2٧1 2,220,2٧0 المتداولة األصول

 5,146,504 5,٧12,6٧6 إجمالي األصول

 941,405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 552,519 576,398 قانوني احتياطي

 330,920 330,920 اسهم إصدار عالوة – عام احتياطي

 784,088 592,822 مرحلة أرباح

 2,608,933 2,441,546 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 978 658 غير مسيطرة حقوق

 2,609,911 2,442,204 الملكية حقوق إجمالي

 609,854 563,381 األجل طويلة قروض

 19,415 17,367 متداولة غير أخرى إلتزامات

 79,869 76,297 مؤجلة إيرادات

 241,915 244,370 مؤجلة ضريبية التزامات

 951,053 901,415 غير المتداوله االلتزامات

 16,388 11,731 مطالبات مخصص

 15,571 22,566 المكشوف على سحب –دائنة بنوك

 719,052 1,158,562 ائتمانية تسهيالت – بنوك

 599,791 871,932 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 51,137 81,572 الدخل ضرائب

 783 0 ذو عالقهمستح  ألطراف 

 255,532 222,693 المتداول الجزء – األجل طويلة قروض

 1,585,540 2,369,05٧ المتداولة االلتزامات

 2,536,593 3,2٧0,4٧2 إجمالي االلتزامات

 5,146,504 5,٧12,6٧6 غير متداوله وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدية .ج 

 2018 الربع االول  2019 الربع االول  جنيه مصري(ألف )) 

   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 101,826 112,753 صافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية في األرباح

   تسويات:

 68,639 67,432 إهالك األصول الثابتة

 (6,291  2,441 رأسمالية( أرباح  خسائر

 - 2 أراضى انتفاع ح  إستهالك

 3,455 4,292 استهالك الثروة الحيوانية

 100 100 استهالك الثروة النباتية المنتجة

 (360  - الثروة النباتيه الغير منتجة

 5,861 - الثابتة األصول قيمة في اإلنخفاض

 (484  (2,858  التغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

 1,294 434 االنخفاض في قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 - (3,572  محققه مؤجلة رأسمالية أرباح

 8,118 - األنخفاض قيمة المخزون

 2,000 - تدعيم مخصص مطالبات

 7,474 7,099 أقساط تأجير تمويلي

 (3,084  (3,797  والدات القطيع

 (16,196  (22,952  رسملة تكاليف تربية القطيع

 298 1,073 خسائر بيع ابقار

 873 1,758 خسائر من نفوق  عجول

 856 3,789 فروق تقييم عملة

 (4,968  (3,786  فوائد دائنة

 81,558 81,054 فوائد ومصروفات تمويلية
 245,263 250,969 

 4,968 3,786 محصلة ودائع فوائد

 (81,558  (81,054  مدفوعة تمويلية ومصروفات فوائد

 (72,051  (317,071  المخزون

 - 297 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 54 8,349 حيوية زراعات قائمة أصول

 (90,812  (72,232  األخرى المدينة واألرصدة العمالء

 3,094 (783  عالقة ذوي ألطراف المستح 

 117,916 105,621 األخرى الدائنة واألرصدة الدائنين في التغير

 - (1,767  أطراف ذوي عالقةمن المستح  

 - (8,246  مسدده دخل ضريبه

 - (2,048  الرأسمالية السلع على المبيعات ضريبة من المسدد

 (158  (4,657  واالضمحالل المطالبات مخصص من المستخدم

 132,٧22 (124,543) التشغيلية األنشطة عن الناتجة النقدية التدفقات صافي

 (71,509  (42,719  التنفيل تحت ومشروعات ثابتة أصول اقتناء

 14,563 19,426 ثابته اصولمتحصالت من بيع 

 (4,162  (814  وحيوانية نباتية ثروة إلقتناء مدفوعات

 6,747 8,708 وحيوانية نباتية ثروة بيع من وتعويضات متحصالت

 (54,361) (15,399) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

 التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
  

 (41,589  446,505 إئتمانية تسهيالت وبنوك بنكية قروض من المحصل

 (7,474  (7,099  اإلستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير أقساط من( المسدد 

 5,556 (79,312  بنكية قروض من المسدد

 (81  (89  األقلية حقوق في النقص

 (43,589) 360,005 التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

 34,772 220,063 الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير

 (856  (3,789  أثر التغير في فروق العملة

 85,736 30,404 يناير 1 في حكمها في وما النقدية

 119,652 246,6٧8 مارس 31 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

نشأتها تعد شركة جهينه للصناعات الغلائية الشركة الرائدة في تصنيع وتوزيع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منل 

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

مليون جم، لتصبح  2.4طن يوميًا ومبيعات سنوية بقيمة  35بطاقة إنتاجية تبل   1987بدأت باكورة اإلنتاج في عام 

 بللك العالمة األكثر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

 راء الذمةبيان إب
البيانات الواردة في هله الوثيقة، والتي ال تعد حقائ  تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات 

شركة جهينه للصناعات الغلائية. وقد ينطوي هلا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل 

االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هله الوثيقة تشكل أخرى، وال ينبغي 

"األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، 

أو ما هو منفي منها أو غيرها من "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" 

المصطلحات المشابهة. وكللك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها 

 مثل هله االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة جهينه للصناعات الغلائية على بعض المخاطر والشكوك.
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