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 االيرادات 

     

  ايرادات الربع االول 

                

أرجو  الزراعة  المركزات  العصائر  الزبادي  األلبان 
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الربع االول 

2017 

 االولالربع 

8201  

هموجز األداء المالي لشركة جهين  

8201 الولالربع ا  

  مليون جنيه التغير %

29%  األلبان 791 

25%  الزبادي 316 

16%  العصائر 285 

-26%  المركزات 100 

981%  الزراعة 9 

 أرجو 53 30%

21% 1,553                  إليراداتا    

   

13% الرب  ح مجمل 465   

15%  185 
 قبل التشغيليه األرباح

والفوائد الضرائب  

39%    81  صافي الربح 
2017العام المالي   

 

 المنتهية المالية السنننننة نتائج تعلن الغذائية للصننننناعات هجهين

 2018 مارس 31 في
 

صناعات الغذائية (كود البورصة المصرية  شركة جهينه لل ) JUFO.CAأعلنت 

األلبان والزبادي والعصائر تصنيع منتجات وهي الشركة المصرية الرائدة في  –

 مارس 31عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  –والمشررررروبات 

 %21مليار جنيه بنسرررربه نمو تبل   1,553يث بلغت ايرادات الشررررركة ، ح2018

 %13واثمر ذلك عن نمو مجمل الربح بنسرررربة  2017مقابل الربع االول من عام 

 .%15و ارتفاع في االرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب بنسبه 

. وهو  2018مليون جنيه خالل الربع االول من عام  81وبل  صرررررررافي الربح   

فا د بزيادة في هام  صرررررررافي الربح الي   %39ع ارت مقارنه  %5.2مصرررررربوبا

 عن نفس الفترة من العام الماضي     4.5%

 

من  %51اإليرادات المجمعه ،حيث بلغت مسرررراهمته  صرررردارة األلبان قطاع احتل

. ، %20 ويليه قطاع الزبادي بنسررربه 2018اجمالي أيرادات الربع األول من عام 

 . علي التوالي %20 ،%48العام السابق  مقارنه بنفس الفترة عن
 

للصناعات الغذائية خالل الفترة المالية المنتهية  هوفيما يلي استعراض أداء شركة جهين

ا بأن إدارة الشركة تفضل عدم استعراض التبليالت 2018 مارس 31في  ، علمد

التفصيلية ألداء القطاعات التشغيلية في ظل المناخ شديد التنافسية الذي يتسم به السوق 

المصري خالل المرحلة الراهنة، وذلك انطالقا من التزام اإلدارة بالبفاظ على مصالح 

قوائم المالية للشركة عبر زيارة المساهمين. ويمكن البصول على نسخة كاملة من ال

 .www.juhayna.comالموقع اإللكتروني: 

 

2018 2017 
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  السادة المساهمون      

 

مليون  81في ربح اوص %21يه بنمو نجمليون  1,553بيعات  كة مققت الشرح

 .%39بنمو 

بانخفاض تكلفة التمويل نتيجة  رثتامالربح  صافيألول تبسن في اشهد الربع  وقد

داية ظهور وب سوق السلع االستهالكية تعافي انخفاض حجم الديون البنكية إضافة إلي بدأ 

تاثيرة  يظهرلتبسين الرببية والتي س تها الشركةذلتي اتخواإلجراءات الخطط اتاثير 

 .خالل الفترة القادمة 

  .  للمساهمين االستثماري العائد لتعظيم البيعية خططها تبقيقفي  ةالشرك قدرة في ثقتنا نجدد                       

                                                       

 صفوان ثابت                                                                                     

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب                                                                            
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 المجمعة الدخل قائمة. ا

 

 

 
 

  

 2017الربع االول  2018الربع االول  جنيه مصري(ألف )

 1,287,796 1,553,248 صافي المبيعات

 )874,689( )1,088,288( تكلفة المبيعات

 413,107 464,960 مجمل الربح

 %32 %30  هام  الربح اإلجمالي

 20,939 27,276 إيرادات أخرى

 )222,793( )215,600( مصروفات البيع والتوزيع

 )42,465( )63,088( مصروفات إدارية وعمومية

 )7,395( )28,350( مصروفات أخرى

 )435( )355( بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 160,957 184,843 نتائج أنشطة التشغيل

 224.529 269.672 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %17 %17  هام  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 )739( 484 تبت السيطرة المشتركةالشركات  (خسائر) نصيب القابضة في أرباح

 )7,794( )6,055( تكاليف إنهاء الخدمة

 )84,583( )77,446( المصروفات التمويليةاإليرادات و

 67,842 101,826 صافي األرباح قبل الضرائب

 )6,069( )14,399( ضرائب الدخل

 ضريبة قطعية على االستثمارات
(5,996) 

- 

 )3,515( )708( الضرائب المؤجلة

 58,258 80,723 صافي األرباح
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 المجمع الدوري المالي المركز .ب

 

 2017 المالي العام 2018الربع االول  جنيه مصري(ألف (

 3,235,369 3,150,771 ثابتة أصول

 94,866 153,028 التنفيذ تبت مشروعات

 13,152 13,052 منتجة  النباتية الثروة

 1,915 2,275 غير منتجة الثروة النباتية

 115,273 127,342 البيوانية الثورة

 7,195 7,678 )ملكية حقوق( مشتركة سيطرة تبت شركات استثمارات

 757 755 االجل طويله اخري اصول

 8,626 8,329 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 97,093 97,093 الشهرة

 3,574,246 3,560,324 األجل طويلة األصول

 8,857 8,804 أصول حيوية زراعات قائمة

 - 15,173 البيع لغرض بها مبتفظ أصول

 832,005 895,938 مخزون

 418,404 507,922 )بالصافي(اخري   مدينة وأرصدة عمالء

 85,736 119,652 حكمها في وما نقدية

 1,345,003 1,547,489 المتداولة األصول

 4,919,249 5,107,812 إجمالي األصول

 941,405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 518,994 534,280 قانوني احتياطي

 330,920 330,920 إصدار عالوة – عام احتياطي

 524.904 475,181 مرحلة أرباح

 2,316,223 2,281,786 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 858 776 غير مسيطرة حقوق

 2,317,081 2,282,562 الملكية حقوق إجمالي

 765,386 789,574 األجل طويلة قروض

 30,636 26,967 األجل طويلة أخرى التزامات

 94,155 90,584 مؤجلة إيرادات

 231,720 232,428 مؤجلة ضريبية التزامات

 1,121,897 1,139,552 األجل طويلة االلتزامات

 8,299 10,141 مطالبات مخصص

 20,664 26,051 المكشوف على سبب – بنوك

 518,652 471,675 ائتمانية تسهيالت – بنوك

 599,791 730,947 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 14,562 28,961 الدخل ضرائب

 2,827 5,921 ذو عالقهمستبق ألطراف 

 1 115,158 توزيعات دائنو

 315,477 296,845 المتداول الجزء – األجل طويلة قروض

 1,480,271 1,685,697 المتداولة االلتزامات

 2,602,168 2,825,250 االلتزاماتإجمالي 

 4,919,249 5,107,812 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدية .ج

 2017 الربع االول  2018 الربع االول  جنيه مصري(ألف )) 

   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 67,842 101,826 األرباحصافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية في 

   تسويات:

 65,507 68,639 إهالك األصول الثابتة

 )821( )6,291( (أرباح)  رأسمالية

 3,004 3,455 استهالك الثروة البيوانية

 99 100 استهالك الثروة النباتية المنتجة

 - )360( الثروة النباتيه الغير منتجة

 739 )484( حقوق الملكية التغير في استثمارات مباسب عنها بطريقة

 - 1,294 االنخفاض في قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 - 8,118 األنخفاض قيمة المخزون

 )849( - رد التخفيض في قيمة المخزون

 - 2,000 تدعيم مخصص مطالبات

 6,921 7,474 أقساط تأجير تمويلي

 )2,292( )3,084( والدات القطيع

 )6,336( )16,196( تربية القطيعرسملة تكاليف 

 269 298 خسائر بيع ابقار

 )163( 873 خسائر من نفوق  عجول

 )1,569( 856 فروق تقييم عملة

 )1,706( )4,968( فوائد دائنة

 87,622 81,558 فوائد ومصروفات تمويلية
 245,108 218,266 

 1,706 4,968 مبصلة ودائع فوائد

 )86,528( )81,558( مدفوعة تمويلية ومصروفات فوائد

 )225,244( )72,051( المخزون

 )20,308( 54 حيوية زراعات قائمة أصول

 )75,589( )90,812( األخرى المدينة واألرصدة العمالء

 57,577 141,579 األخرى الدائنة واألرصدة الدائنين في التغير

 )1,538( 3,094 المستبق ألطراف ذوي عالقة

 - )15,173( بغرض البيعاصول مبتفظ بها 

 )4,702( )158( المطالبات مخصص من المستخدم

 (136,360) 135,051 التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 )64,941( )71,759( التنفيذ تبت ومشروعات ثابتة أصول اقتناء

 2.424 15.053 متبصالت من بيع اول ثابته

 )1,434( )1,343( حيوانية ثروة اقتناء مدفوعات

 2,856 6,747 متبصالت من بيع ثروة نباتية وحيوانية

 (61,096) (51,303) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

 التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
 

 

 175,994 )46,977( إئتمانية تسهيالت بنوك من المبصل)المسدد( 

 - )26,051( المكشوف علي سبب بنوك

 )51,407( 5,556 بنكية قروض من المسدد)المبصل( 

 )6,921( )7,474( االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير أقساط من) المسدد(

 )65( )81( األقلية حقوق في النقص

 117,602 (75,028) التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

 )79,853( 8,721 الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير

 )6,953( )856( أثر التغير في فروق العملة

 104,560 85,736 يناير 1 في حكمها في وما النقدية

 17,753 93,601 مارس 31 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

تعد شركة جهينه للصناعات الغذائية الشركة الرائدة في تصنيع وتوزيع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منذ نشأتها 

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

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

ا في جميع البيوت المصرية.  بذلك العالمة األكثر رواجد

 بيان إبراء الذمة
تاريخية، تم بنائها على التوقعات البالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق 

شركة جهينه للصناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل 

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

"األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تبديدها من خالل استخدام مصطلبات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، 

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

و النتائج أو األداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها المصطلبات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أ

 مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويبتوي أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.
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