
 

  8201 المالي لعاما  -المالي االتقرير 1

 

 2018 العام الماليتقرير نتائج 

 2018 فبراير 3

 ا/ احمد سعد
عالقات المستثمرينمدير   

ahmed.saad@juhayna.com 

+20 (0)2 3827 1167 

 

 

 

 

 

 

 االيرادات 

     

  2018و2017ايرادات الربع الرابع                                                     2018و2017ايرادات عام 

                

أرجو  الزراعة  المركزات  العصائر  الزبادي  األلبان 
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الربع الرابع 

2018 

الربع الرابع 

7201  
8201  7201  

ةموجز األداء المالي لشركة جهين  

8201الربع الرابع   
  مليون جنيه التغير %

15%  األلبان 910 
15%  الزبادي 360 
16%  العصائر 322 

-34%  المركزات 55 
28%  الزراعة 10 
14%  أرجو 54 

13% 1,711                     اإليرادات    

   

15% الرب  ح مجمل 529   

-1%  163 
 الضرائب قبل التشغيليه األرباح

 والفوائد

4%    49  صافي الربح 
2017العام المالي   

8201 المالي العام  
  مليون جنيه التغير %

21%  249,3  األلبان 

91%  8451.  الزبادي 

51%  4171.  العصائر 

-3%  المركزات 354 

-44%  الزراعة 42 

41%  أرجو 233 

17%  122,7  اإليرادات 

   

17%  811.2 الرب  ح مجمل   

24%  819   
األرباح التشغيليه 

ائب والفوائد  قبل الضر

106%  صافي الربح 408 

 

 المنتهية المالية السنننننة نتائج تعلن الغذائية للصننننناعات هجهين

 2018 ديسمبر 31 في
 

 –( JUFO.CAأعلنت شررركة جنهنل للصررناعات اليةائهة  كود البورلررة المصرررية 

األلبان والزبادي والعصرررررائر تصرررررنهج منت ات وهي الشرررررركة المصررررررية الرائد  في 

المنتنهة في  للسررنلالم معة المالهة  للسررنلعن نتائ نا المالهة الم معة  –والمشررروبات 

ملهار جنهل بزياد  سرررنوية  1,711هث بليت ايرادات الشرررركة ، ح2018ديسرررمبر  31

ملهون جنهل  49وبلغ لافي الربح   .خالل الربج الرابج من العام ال اري  %13تبلغ 

هامش لررافي و   %4. وهو ارتفاع سررنوي بنسرربة  2018خالل الربج الرابج من عام 

 .%2.8الربح 
 

مقارنة  %17جنهل بزياد   ملهار 7,122 الم معة بليت إيرادات   2018وخالل عام 

ملهون جنهل  408لرررافي أربال الشرررركة الةي بلغ و .بنفس الفتر  من العام الماضررري 

 %6ولررراحل  لر ارتفاع هامش لرررافي الربح الي . %106سرررنوي  ارتفاعبنسررربة 

 . %3.3مقارنة بالعام الماضي 

مسرررررراهمتنما  بليت حهث ويلهل قطاع الزبادي،الشررررررركة  إيرادات لرررررردار  األلبان قطاع احتل

تصررررررردر  2018عام  وخالل على التوالي ، %21و %53الربج االخهر     بإجمالي إيرادات

 .علي التوالي   %22و  %49والزبادي  االلبان قطاع 

للصناعات اليةائهة خالل الفتر  المالهة المنتنهة  لوفهما يلي استعراض أداء شركة جنهن

، علًما بأن إدار  الشركة تفضل عدم استعراض التحلهالت 2018ديسمبر  31في 

التفصهلهة ألداء القطاعات التشيهلهة في ظل المناخ شديد التنافسهة الةي يتسم بل السوق 

ر  بالحفاظ على مصالح المصري خالل المرحلة الراهنة، و لر انطالقا من التزام اإلدا

المساهمهن. ويمكن الحصول على نسخة كاملة من القوائم المالهة للشركة عبر زيار  

 .www.juhayna.comالموقج اإللكتروني: 
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    السادة المساهمون         

ولافي  %17.4ملهــار جنهل بنمو  7.12الشركة  في تحقهق  مبهـــعات ن حت          

ملهون  وكةلر المحافظة علي إستمرار ريادتنا لسوق األلبان والعصائر  408.2ربح 

والزبادي رغم التحديات التي يشندها السوق المصري من إرتفاع معدالت التضخم 

 وإنخفاض القو  الشرائهة إضافة الي ظروف المنافسة. 

ويرجج هةا التطور في نتائج األعمال إلي  القرارات اإلسترته هة التي إتخةتنا الشركة  

في الفتر  الماضهة من العمل علي تنشهط المبهعات وزياد  الحمالت التروي هة للمستنلر 

إضافة إلي تخفهض اإلستثمارات وتقلهل ح م المخزون مما أدي إلي إنخفاض تكلفة 

 المصروفات البهعهة والتسويقهة واإلدارية.التمويل ، وكةلر تخفهض 

كما قامت الشركة بإستكمال دورها في الم تمج المدني  فقد ساهمت في حملة القضاء 

علي فهروس سي ، و دعم مستشفي بنهة لسرطان الثدي  إضافة الي دعم جنهنل المستمر 

 لتطوير وتنمهة مزارع األلبان الخام المورد  للشركة . 

وتدريل فريق العمل ودعمة رالشركة في قائمة أولوياتنا بداية من تطويكما تضج إدار  

 بكوادر شابة متمهز  و تطوير آلهات العمل لتتواكل مج أحدث النظم اإلدارية.

ونتوقج أن يشند العام القادم  تحسن تدري ي في أداء األسواق المصرية نته ة لحزمة 

العامهن الماضههن وهةا ما تؤكده  قرارات اإللالل اإلقتصادي الةي إتخةتنا الدولة

التقارير الدولهة عن تحسن ملحوظ في أداء اإلقتصاد المصري ، وفي إطار هةا قامت 

إدار  الشركة بوضج خطة إستراته هة طويلة األجل لضمان زياد  معدالت نمو المبهعات 

 وهوامش الربحهة  خالل السنوات الخمس القادمة.

 تعظهمتحقهق خططنا التوسعهة واإلستثمارية ل على لهنجن قدر  في ثقتنا ن دد مأوختا

   . للمساهمهن ستثمارياإل العائد

                                      

 صفوان ثابت                                                                                     

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب                                                                            
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 المجمعة الدخل قائمة. ا

 

 

 
 

  

 2017العام المالي  2018العام المالي  جنيه مصري(ألف )

 6,064,769 7,122,307 لافي المبهعات

 (4,252,375  (5,003,934  تكلفة المبهعات

 1,812,394 2,118,373 مجمل الربح

 %30  %30  هامش الربح اإلجمالي

 94,298 94,705 أخرىتشيهلهة إيرادات 

 (966,065  (1,017,328  مصروفات البهج والتوزيج

 (192,275  (245,484  مصروفات إدارية وعمومهة

 (71,197  (114,519  مصروفات أخرى

 (14,235  (16,765  بدالت حضور أعضاء م لس اإلدار 

 662,920 818,982 نتائج أنشطة التشغيل

 936.174 1,115,176 األربال التشيهلهة قبل خصم الضرائل والفوائد واإلهالك واالستنالك

 %15  %16  هامش األربال التشيهلهة قبل خصم الضرائل والفوائد واإلهالك واالستنالك

 107 1,380 تحت السهطر  المشتركةالشركات  نصهل القابضة في أربال

 (38,704  (12,389  تكالهف إنناء الخدمة

 (372,191  (314,361  المصروفات التمويلهةاإليرادات و

 252,132 493,611 األرباح قبل الضرائبصافي 

 - (294  ق ضرائل السنوات السابقةوفر

 (14,561  (51,137  ضرائل الدخل

 (14,792  (23,738  ضريبة قطعهة على االستثمارات

 (25,047  (10,195  الضرائل المؤجلة

 197,732 408,248 صافي األرباح

 %3 %6 هامش لافي األربال
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 المجمع الدوري المالي المركز .ب

 

 2017العام المالي  2018 المالي العام جنيه مصري(ألف (

 3,235,369 3,055,940 ثابتة ألول

 94,866 192,170 التنفهة تحت مشروعات

 13,152 12,753 منت ة  النباتهة الثرو 

 1,915 3,392 غهر منت ة الثرو  النباتهة

 107,590 143,126 الحهوانهة الثور 

 7,195 8,575 (ملكهة حقوق  مشتركة سهطر  تحت شركات في استثمارات

 757 749 االجل طويلل اخري الول

 8,626 7,436 األجل طويلة أخرى مدينة أرلد 

 97,093 97,093 الشنر 

 3,566,563 3,521,233 األجل طويلة األصول

 7,683 20,616 قطاع تسمهن- حهوية ألول

 8,857 14,606 زراعات قائمة-ألول حهوية 

 - 17,388 محتفظ بنا ليرض البهج ألول

 832,005 1,054,873 مخزون

 418,404 487,384 (بالصافي  مدينة وأرلد  عمالء

 85,736 30,404 بالبنوك والصندوق نقدية

 1,352,686 1,625,271 المتداولة األصول

 4,919,249 5,146,504 إجمالي األصول

 941,405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 518,994 552,519 قانوني احتهاطي

 330,920 330,920 إلدار عالو  – عام احتهاطي

 524,904 784,088 مرحلة أربال

 2,316,223 2,608,933 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 858 978 األقلهة حقوق

 2,317,081 2,609,911 الملكية حقوق إجمالي

 765,386 609,854 األجل طويلة قروض

 30,636 19,415 األجل طويلة أخرى التزامات

 94,155 79,869 مؤجلة إيرادات

 231,720 241,915 مؤجلة ضريبهة التزامات

 1,121,897 951,053 األجل طويلة االلتزامات

 8,299 16,388 مطالبات مخصص

 20,664 15,571 المكشوف على سحل –دائنل  بنوك

 518,652 719,052 قروض قصهر  االجل وتسنهالت ائتمانهة

 599,791 527,078 أخرى دائنة وأرلد  دائنون

 14,562 51,137 الدخل ضرائل

 2,827 783 مستحق ألطراف أخرى

 315,477 255,532 المتداول ال زء – األجل طويلة قروض

 1,480,271 1,585,540 المتداولة االلتزامات

 2,602,168 2,536,593 إجمالي االلتزامات

 4,919,249 5,146,504 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 التدفقات النقديةقائمة  .ج

 

 

 

 2017 العام المالي  2018  العام المالي جنيه مصري(ألف )) 

   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 252,132 493,611 أربال الفتر  قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلهة في األرباللافي 

   تسويات:

 263,239 274,239 إهالك األلول الثابتة

 (19,299  (18,315   أربال(  رأسمالهة

 12,125 14,759 استنالك الثرو  الحهوانهة

 397 399 استنالك الثرو  النباتهة المنت ة

 - 290 الحهوية األلول قهمة في الضمحالل

  12,849 الثابتة األلول قهمة في اإلنخفاض

 (107  (1,380  التيهر في استثمارات محاسل عننا بطريقة حقوق الملكهة

 2,298 984 االنخفاض في قهمة العمالء واألرلد  المدينة األخرى

 - (14,287  محققل مؤجلة رأسمالهة أربال

 6,123 13,375 األنخفاض قهمة المخزون

 6,370 8,700 تدعهم مخصص مطالبات

 28,746 28,979 أقساط تأجهر تمويلي

 (13,305  (15,105  والدات القطهج

 (36,593  (83,529  رسملة تكالهف تربهة القطهج

 1,224 2,683 خسائر بهج ابقار

 2,421 1,872 خسائر من نفوق  ع ول

 (3,305  6,846 تقههم عملةفروق 

 (4,742  (14,403  فوائد دائنة

 379,711 321,918 فوائد ومصروفات تمويلهة
 1,034,486 877,435 

 4,810 14,403 محصلة ودائج فوائد

 (367,968  (321,918  مدفوعة تمويلهة ومصروفات فوائد

 487,751 (236,243  المخزون

 11,725 (6,038  زراعات قائمة حهوية ألول

 (61,371  (68,580  األخرى المدينة واألرلد  العمالء

 (86,407  (82,432  األخرى الدائنة واألرلد  الدائنهن في تيهرال

 (11,352  (2,044  المستحق ألطراف  وي عالقة

 (19,027  (21,021  للعاملهن مدفوعة أربال توزيعات

 - (38,593  مسدده دخل ضريبل

 (7,500  (796  واالضمحالل المطالبات مخصص من المستخدم

 828,096 271,223 التشغيلية األنشطة من الناتجة النقدية التدفقات صافي

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (191,076  (257,502  التنفهة تحت ومشروعات ثابتة ألول اقتناء

 66,363 51,965 ثابتة ألول بهج من متحصالت

 (1,343  (1,477  نباتهل وحهوانهة ثرو  اقتناء مدفوعات

 6,747 30,850 متحصالت من بهج ثرو  نباتهة وحهوانهة

 (119,309) (176,163) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

 التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
 

 

 (531,152  (15,077  ائتمانهة وتسنهالت بنوك من المحصل

 (28,746  (28,979  االستئ ار إعاد  مج البهج بنظام التمويلي التأجهر أقساط من( المسدد 

 (141,211  (94,141  للمساهمهن مدفوعة أربال توزيعات

 (150  (257  األقلهة حقوق في النقص

 (714,933) (138,454) التمويلية األنشطة( في المستخدمة)  النقدية التدفقات

 (6,146  (43,394  السنة خالل حكمنا فى وما النقدية فى التيهر

 (33,342  (6,846  العملة قأثر التيهر في فرو

 104,560 65,073 يناير 1 في حكمنا في وما النقدية

 65,073 14,832 ديسمبر 31 في حكمها في وما النقدية
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  نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية

تعد شركة جنهنل للصناعات اليةائهة الشركة الرائد  في تصنهج وتوزيج منت ات األلبان والعصائر والزبادي منة نشأتنا 

 ملهون جم. 1.3على يد السهد لفوان ثابت وعدد من المساهمهن برأسمال مدفوع يبلغ  1983في عام 

ملهون جم، لتصبح  2.4طن يومهًا ومبهعات سنوية بقهمة  35بطاقة إنتاجهة تبلغ  1987بدأت باكور  اإلنتاج في عام 

 بةلر العالمة األكثر رواًجا في جمهج البهوت المصرية.

 بيان إبراء الذمة
التوقعات الحالهة، والتقديرات وآراء ومعتقدات  البهانات الوارد  في هةه الوثهقة، والتي ال تعد حقائق تاريخهة، تم بنائنا على

شركة جنهنل للصناعات اليةائهة. وقد ينطوي هةا البهان على مخاطر معروفة وغهر معروفة، وغهر مؤكد  وعوامل 

أخرى، وال ينبيي االعتماد علهل بشكل مفرط. وي ل اإلشار  إلى أن بعض المعلومات الوارد  في هةه الوثهقة تشكل 

أو "البهانات المستقبلهة" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعهة مثل "ربما"، "سوف"،  "األهداف"

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

فعلي للشركة قد تختلف جوهريا عن تلر التي تعكسنا المصطلحات المشابنة. وكةلر األحداث الفعلهة أو النتائج أو األداء ال

 مثل هةه االهداف أو البهانات المستقبلهة. ويحتوي أداء شركة جنهنل للصناعات اليةائهة على بعض المخاطر والشكوك.
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