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 االيرادات 

 

  2018و2017النصف االول                                                     2018و2017الربع الثاني 

                

أرجو  الزراعة  المركزات  العصائر  الزبادي  األلبان 
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هموجز األداء المالي لشركة جهين  

8201الربع الثاني   

  مليون جنيه التغير %

27%  األلبان 841 
18%  الزبادي 515 
14%  العصائر 371 
72%  المركزات 119 
-74%  الزراعة 10 

70%  أرجو 73 

23% 1,928                    اإليرادات    

  

 
 
 

 

8201 النصف االول  
  مليون جنيه التغير %

28%  األلبان 1,634 

21%  الزبادي 831 

15%  العصائر 657 

8%  المركزات 219 

-52%  الزراعة 19 

45%  أرجو 121 

22%  اإليرادات 3,482 

   

 

 المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن الغذائية للصننننننناعات هجهين

 2018 يونيو 30 في
 

 وهي –( JUFO.CA المصرررررية البورصررررة كود) الغذائية للصررررناعات جهينه شررررركة أعلنت

شركة  عن – والمشروبات والعصائر والزبادي األلبان منتجات تصنيع في الرائدة المصرية ال

 إيرادات بلغررت حيرر  ،2018يونيو  30 في المنتهيررة المرراليررة للفترة المجمعررة المرراليررة نتررائجهررا

خالل النصررا األول من العاا الجاري    %22جنيه بزيادة سررنوية تبل   مليون 3.482 الشررركة

 مليون جنيه خالل النصا األول  240وبل  صافي الربح 

 %22جنيرره، بزيررادة  مليون 1.928وخالل الربع الثرراني منفرد،ا، بلغررت اديرادات المجمعررة 

 مليون جنيه 159 بصافي الربح  ارتفعمقارنة بنفس الفترة من العاا الماضي، بينما 

ما مسرررررراهمته بلغت حي  ،ويليه قطاع الزبادي الشررررررركة إيرادات صرررررردارة األلبان قطاع احتل

خالل  %24و %47وكررذلرر  على التوالي،  %27و %44الثرراني بررمجمررالي إيرادات الربع 

ا ،2018النصرررا األول من عاا   خالل النصرررا األول يع س المجمعة اديرادات نمو بأن علم،

  على التوالي %21 و %28بنسبة  والزبادي قطاعي األلبان إيرادات ارتفاع

 في المنتهية المالية الفترة خالل الغذائية للصناعات جهينة ركةـش أداء راضــاستع يلي وفيما

ا ،2018 يونيو 30  التفصيلية التحليالت استعراض عن ادحجاا فضلت الشركة إدارة بأن علم،

 بالحفاظ اددارة التزاا من انطالقا وذل  التنافسية، شديد مناخ ظل في التشغيلية القطاعات ألداء

 زيارة عبر للشركة المالية القوائم من كاملة نسخة على الحصول ويم ن  المساهمين مصالح على

www.juhayna.com :ادل تروني الموقع
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  السادة المساهمون      

ي المبيعات ، مع 
 
ي نتيجه الجهود المبذوله ف

ي الرب  ع الثاب 
 
ي ف تعكس نتائج جهينة المردود اإليجاب 

ائية لتص ي الرب ل  االي تحسن القوة الشر
 
ي   ع الث رادات ف

ي رب  ح  ملي 1.928اب 
 
 159ون جنيه وصاف

 . جنيهمليون 

ي النصف االول تحقيق  مبيعات وبذلك 
 
كة ف ي رب  ح    ملي 3.482استطاعت  الشر

 
 240ون و صاف

 . جنيه  مليون

كة من تحسي   الكفائة االنتاجية  ي اتخذتها الشر
وقد تحققت هذه النتائج بفضل الخطوات الت 

ي كافة القطاعات
 
و نتطلع الي وتخفيض حجم الدين وتقليل اعباء الديون .  والتشغيليه ف

  . اتيجيتنا لتحقيق االهداف البيعيه لتعظيم العائد االستثماري للمساهمي     المحافظه علي است 

                                                                                                                                                  

 اإلدارة والعضو المنتدبرئيس مجلس 

 صفوان ثابت                                                                               
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 ا. قائمة الدخل المجمعة 
 

 
 

  

 2017االول  النصف 2018 النصف االول جنيه مرصي(ألف )

ي المبيعات
 
 2,862,038 3,481,666 صاف

 (2,012,342) (2,424,267) تكلفة المبيعات

 849,696 1,057,398 مجمل الرب  ح

 %30 %30  هامش الرب  ح اإلجمالي 

 39,608 59,101 ايرادات تشغيليه أخرى

 (485,374) (488,245) مرصوفات بيع وتوزي    ع

 (92,689) (124,189) مرصوفات إدارية وعمومية

 (16,719) (59,792) مرصوفات أخرى

 (640) (6,640) بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 293,882 437,634 نتائج أنشطة التشغيل

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  422.087 598.228 األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  %15 %17  هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

كات تحت  ي أرباح )خسائر( الشر
 
كةنصيب القابضة ف  (2,199) 941 السيطرة المشت 

 (8,975) (6,055) تكاليف إنهاء الخدمة

ي (المرصوفات التمويليةاإليرادات و 
 
 (183,564) (159,534) ) بالصاف

ائب ي األرباح قبل الرصر
ر
 99,144 272,986 صاف

ائب سنوات سابقه  - (410) فروق ض 

ائب الدخل  (3,231) (22,670) ض 

يبة قطعية عل   (6,047) (5,996) االستثماراتض 

ائب المؤجلة  (4,321) (4,054) الرص 

ي األرباح
ر
 85,546 239,856 صاف
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 المركز المالي الدوري المجمع .ب 

 

 2017العام المالي  2018 النصف االول جنيه مرصي(ألف (

( أصول ثابتة ي
 
 3,235,369 3,140,587 )بالصاف

وعات تحت التنفيذ  ( مشر ي
 
 94,866 159,159 )بالصاف

وة النباتية ( منتجة  التر ي
 
 13,152 12,952 )بالصاف

وة النباتية غت  منتجة
 1,915 2,625 التر

 107,590 122,577 الثورة الحيوانية

ي استثمارات 
 
كة )حقوق ملكية(ف كات تحت سيطرة مشت   7,195 8,136 شر

 757 753 اصول اخري طويله االجل

 8,626 8,031 أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

 97,093 97,093 الشهرة

 3,566,563 3,551,913 األصول طويلة األجل

 7,683 19,136 قطيع التسمي   -أصول حيوية

 8,857 5,948 أصول حيوية زراعات قائمة

 - 13,253 أصول محتفظ بها لغرض البيع

 832,005 1,209,927 مخزون

) ي
 
 418,404 556,495 عمالء وأرصدة مدينة  اخري )بالصاف

 - 13,765 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 85,736 147,053 بالبنوك والصندوقنقدية 

 1,352,686 1,965,578 األصول المتداولة

 4,919,249 5,517,491 إجمالي األصول

 941,405 941,405 رأس المال المصدر والمدفوع

ي 
 518,994 533,336 احتياطي قانوب 

 330,920 330,920 عالوة إصدار –احتياطي عام 

 524.904 635,220 أرباح مرحلة

كة األم  2,316,223 2,440,881 حقوق الملكية لمساهمي الشر

 858 815 حقوق غت  مسيطرة

 2,317,081 2,441,695 إجمالي حقوق الملكية

 765,386 719,826 قروض طويلة األجل

امات أخرى   30,636 23,329 غت  متداولهالت  

 94,155 87,012 إيرادات مؤجلة

يبية مؤجلة امات ض   231,720 235,774 الت  

امات طويلة األجل ر  1,121,897 1,065,940 االلت 

 8,299 16,821 مخصص مطالبات

 20,664 28,247 سحب عل المكشوف –بنوك 

ة األجل و بنوك   518,652 803,633 تسهيالت ائتمانية -قروض قصت 

 599,791 829,002 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

ائب الدخل  14,562 25,354 ض 

 2,827 - ذو عالقهمستحق ألطراف 

 315,477 306,799 الجزء المتداول –قروض طويلة األجل 

امات المتداولة ر  1,480,271 2,009,856 االلت 

امات ر  2,602,168 3,075,796 إجمالي االلت 

امات طويلة األجل ر  4,919,249 5,517,491 إجمالي حقوق الملكية وااللت 

mailto:karim.sheir@juhayna.com


 

  2018تقرير نتائج االعمال الربع الثاني  5

 

 2018 يونيو  30االعمال عن الفترة الماليه المنتهية تقرير نتائج 

 2018 يوليو 17

 ا/ كريم شعير
عالقات المستثمرينمدير   

  karim.sheir@juhayna.com 
+20 (0)2 3827 1167 

 

 قائمة التدفقات النقدية .ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017االول   النصف 2018االول   النصف جنيه مرصي(ألف )) 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ي األرباح
يبة عل الدخل وحصة حقوق األقلية ف  ة قبل الرص  ي أرباح الفت 

 99,144 272,986 صاف 

   تسويات: 

 130,591 137,390 إهالك األصول الثابتة

 (1,152) (16,720) رأسمالية)أرباح(  

وة الحيوانية  5,819 7,034 استهالك التر

وة النباتية المنتجة  199 200 استهالك التر

وة النباتيه الغت  منتجة
 - (710) التر

ي قيمة األصول الثابتة
 - 13,459 اإلنخفاض ف 

ي استثمارات محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
 2,199 (941) التغت  ف 

ي قيمة العمالء واألرصدة المدينة األخرى االنخفاض
 1,868 1,621 ف 

 - (7,143) أرباح رأسمالية مؤجلة محققه

 - 13,664 األنخفاض قيمة المخزون

ي قيمة المخزون
 (849) - رد التخفيض ف 

 17 8,700 تدعيم مخصص مطالبات

 13,696 14,758 أقساط تأجت  تمويلي 

 (4,129) (5,075) والدات القطيع

 (14,401) (24,587) رسملة تكاليف تربية القطيع

 534 686 خسائر بيع ابقار

 (214) 854 نفوق  عجول  ارباح تعويض

 40 3,729 فروق تقييم عملة

 (3,905) (9,530) فوائد دائنة

 187,429 165,335 فوائد ومرصوفات تمويلية

 575,709 416,886 

 3,905 9,530 فوائد ودائع محصلة

 (182,292) (165,335) ومرصوفات تمويلية مدفوعةفوائد 

 (97,414) (391,586) المخزون

 - (9,471) قطيع التسمي   -أصول حيوية

 2,526 2,909 أصول حيوية زراعات قائمة

 (104,830) (137,360) العمالء واألرصدة المدينة األخرى

 - (15,386) المستحق ألطراف ذوي عالقة

 (71,499) 213,651 واألرصدة الدائنة األخرىالتغت  ف  الدائني   

 (4,248) (2,827) المستحق ألطراف ذوي عالقة

 (3,493) (21,021) توزيعات أرباح مدفوعة للعاملي   

يبه دخل مسدده  - (11,877) ض 

 (3,858) (310) المستخدم من مخصص المطالبات واالضمحالل

 ) ي
ر
ي التدفقات النقدية )المستخدمة ف

ر
 (44,316) 46,626 الناتجة عن األنشطة التشغيليةصاف

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

وعات تحت التنفيذ  (123,171) (151,647) اقتناء أصول ثابتة ومشر

 10,587 36,563 ول ثابتهصمتحصالت من بيع ا

 (3,160) - حيوانية نباتيه و  مدفوعات اقتناء ثروة

 4,756 4,119 ثروة نباتية وحيوانيةمتحصالت من بيع 

( األنشطة االستثمارية ي
ر
 (110,988) (110,965) التدفقات النقدية )المستخدمة ف

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 

 

 178,204 230,743 المحصل من قروض بنكية وبنوك تسهيالت إئتمانية

 (13,696) (14,758) مع إعادة االستئجارالمسدد( من أقساط التأجت  التمويلي بنظام البيع 

 - (94,141) توزيعات أرباح مدفوعه للمساهمي   

ي حقوق األقلية
 (147) (43) النقص ف 

( األنشطة التمويلية ي
ر
 164,361 121,801 التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة ف

ة ي حكمها خالل الفت 
ي النقدية وما ف 

 9,057 57,462 التغت  ف 

ي فروق العملةأثر 
 (24,847) (3,729) التغت  ف 

ي 
ي حكمها ف 

 104,560 65,073 يناير 1النقدية وما ف 

ي 
ر
ي حكمها ف

ر
 88,770 118,806 يونيو 31النقدية وما ف
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كة جهينه للصناعات الغذائية    نبذة عامة عن شر

كة جهينه للصناعات  ي تصنيع وتوزي    ع منتجات األلبان والعصائر والزبادي منذ نشأتها تعد شر
 
كة الرائدة ف الغذائية الشر

ي عام 
 
 مليون جم.  1.3عل يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمي   برأسمال مدفوع يبلغ  1983ف

ي عام 
 
مليون جم، لتصبح  2.4طن يومًيا ومبيعات سنوية بقيمة  35بطاقة إنتاجية تبلغ  1987بدأت باكورة اإلنتاج ف

ي جميع البيوت المرصية. 
 
 بذلك العالمة األكتر رواًجا ف

 بيان إبراء الذمة
ي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها عل التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء 

ي هذه الوثيقة، والت 
 
البيانات الواردة ف

كة جهينه للصناعات الغذائية. وقد ينطوي هذا البيان عل مخاطر معروفة وغت  معروفة، وغت  مؤكدة  ومعتقدات شر

ي هذه الوثيقة 
 
ي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إل أن بعض المعلومات الواردة ف

وعوامل أخرى، وال ينبغ 

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

ي منها أو "سوف"، "يلتم
ع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منف  "، "يتوقع"، "يشر ي

س"، "ينبغ 

كة قد تختلف جوهريا عن  ها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للشر غت 

ي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أ
كة جهينه للصناعات الغذائية عل تلك الت  داء شر

 بعض المخاطر والشكوك. 
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