
 
 

7201الربع الثاني  1  التقرير المالي – 

 

 2017تقرير نتائج الربع الثاني من عام 

 2017 يوليو 25

 

 

 2017 عام منالثاني  الربع نتائج تعلن الغذائية للصناعات هجهين
 

 2017الربع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017النصف األول 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 – والمشروبات والعصائر والزبادي األلبان منتجات تصنيع في الرائدة المصرية الشركة وهي –( JUFO.CA المصرية البورصة كود) الغذائية للصناعات جهينه شركة أعلنت

خالل النصررررو األول من العام  %17مليار جنيه بزيادة سررررنوية تبل   2.86 الشررررركة إيرادات بلغت حيث ،2017يونيو  30 في المنتهية المالية للفترة المجمعة المالية نتائجها عن

سبة 2017مليون جنيه خالل النصو األول من عام  86الجاري.  وبل  صافي الربح   1.5بواقع  %3الي ، مصحوبًا بتراجع هامش صافي الربح %22، وهو انخفاض سنوي بن

 الفترة.نفس مقابل نقطة مئوية 

مليون  27ليبل   %9صافي الربح بنسبة  من العام الماضي، بينما انخفضبنفس الفترة مقارنة  %18بزيادة  ،مليار جنيه 1.6وخالل الربع الثاني منفردًا، بلغت اإليرادات المجمعة 

 .2017خالل الربع الثاني من عام  %1.7إلى هامش صافي الربح  وصول، وصاحب ذلك 2016الربع الثاني من عام مليون جنيه خالل  30مقابل ، جنيه

خالل  %24و %45على التوالي، وكذلك  %27و %42 بإجمالي إيرادات الربع الثاني مامسررراهمته بلغت حيث ،ويليه قطاع الزبادي الشرررركة إيرادات صررردارة األلبان قطاع احتل

جنيه مليار  1.3لتبل   %10 و %15والعصائر بنسبة  األلباني قطاع إيرادات ارتفاع خالل النصو األول يعكس المجمعة اإليرادات نمو بأن علًما ،2017النصو األول من عام 

 .مليون جنيه على التوالي 571و

 التحليالت استعراض عن اإلحجام فضلت الشركة إدارة بأن علًما ،2017 يونيو 30 في المنتهية المالية الفترة خالل الغذائية للصناعات جهينة شركة أداء استعراض يلي وفيما

 القوائم من كاملة نسخة على الحصول ويمكن. المساهمين مصالح على بالحفاظ اإلدارة التزام من انطالقا وذلك التنافسية، شديد مناخ ظل في التشغيلية القطاعات ألداء التفصيلية

  www.juhayna.com :اإللكتروني الموقع زيارة عبر للشركة المالية

 اإليرادات

 مليار جنيه 1.6
 %18نمو سنوي 

 مجمل الربح

 جنيهمليون  437
 %16نمو سنوي 

 

قبل الضرائب األرباح التشغيلية 

 والفوائد

 جنيهمليون  133
 %36نمو سنوي 

 

 صافي الربح

 جنيهمليون  27
 %9تراجع سنوي 

 

 اإليرادات

 مليار جنيه 2.9
 %17نمو سنوي 

 

 مجمل الربح

 جنيهمليون  850
 %15نمو سنوي 

 

األرباح التشغيلية قبل الضرائب 

 والفوائد

 جنيهمليون  294
 %18نمو سنوي 

 صافي الربح

 جنيهمليون  86
 %22تراجع سنوي 

 

 األلبان

 جنيهمليون  662
 %19نمو سنوي 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  436
 %8نمو سنوي 

 

 العصائر

 جنيهمليون  325
 %15نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  69
 %75نمو سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  39
 %60نمو سنوي 

 

 أرجو

جنيهمليون  43  
 %78نمو سنوي 

 

 األلبان

 جنيهمليار  1.3
 %15نمو سنوي 

 

 

 الزبادي

 جنيهمليون  687
 %7نمو سنوي 

 

 

 العصائر

 جنيهمليون  571
 %10نمو سنوي 

 

 المركزات

 جنيهمليون  203
 %204نمو سنوي 

 

 الزراعة

 جنيهمليون  40
 %26تراجع سنوي 

 

 أرجو

جنيهمليون  83  
%71نمو سنوي   
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 السادة المساهمون
 

 حققت كما الماضي بالعام مقارنه الثاني الربع في %18 نمو بنسبة جنيه مليون 1,574 مبيعات الشركة حققت •

 والمسررررتهلكين للعمالء والعروض الخصررررومات من مزيد بمنح متأثرا  %28 بنسرررربة جنية مليون 437  ربح مجمل

 بنسـررربه جنية مليون 27 اربـرررا  صافي حقـرررقت كما ، االنتقالية الفترة هذه في السوق لتنشيط  الشركة منتجات علي

 المطردة الزيادة بسبب %2 بنسبة التمويل تكلفة لزيادة نظرا(  الماضي العام %2.2 مقابل) المبـررريعات من 1.7%

 الشرررائية القوة علي وتأثيرها مؤخرا المصررري السرروق يشررهدها التي التحديات رغم وذلك. البنكية الفائدة اسررعار في

 .%30 من الكثر التضخم معدالت وارتفاع للمستهلك

 مليون 850 ربح مجمل و %17 بنمو مليون 2,862 مبيعات  تحقيق االول النصرررو في الشرررركة  اسرررتطاعت •

 .%3 بنسبة مليون 86 ربح صافي و %29.7 بنسبة

 للعمل العاجلة الخطط من  مجموعة تنفيذ في بالبدء الشركة قررت فـررررررقد الحالية االقتصادية الظروف وإذاء •

 ان المتوقع ومن  السرريولة مسررتويات وتحسررين البيع حركة دفع و التشررغيل تكلفة و المصررروفات تخفيض علي

 .القريب المدي في  تأثيرها يظهر

 علي والعمل  الراهنة االقتصرررررررادية التحديات تلك تجاوز علي العمل وفريق الشررررررركة قدرة في ثقتنا نجدد •

 .للمساهمين اإلستثماري العائد لتعظيم السعي لمواصلة األربا  هوامش وتحسين النمو معدالت إستعادة

 

 صفوان ثابت    

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موجز األداء المالي لشركة جهينه
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اإليرادات مجمل الربح األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
واالستهالك
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اإليرادات مجمل الربح األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد 
واإلهالك 
واالستهالك

األرباح 
بل التشغيلية ق

الضرائب 
والفوائد

صافي الربح

 2016 النصو األول  2017 النصو األول 

 2016 الربع الثاني  2017 الربع الثاني 
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 اإليرادات       

  

  

  األلبان  الزبادي  العصائر  المركزات الزراعة  أرجو 
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 ا. قائمة الدخل المجمعة
 

 التغيير 2016النصف األول  2017األول النصف  جنيه مصري(ألف )

 %17 2,437,217 2,862,038 صافي المبيعات

 %18 (1,700,181) (2,012,342) تكلفة المبيعات

 %15 737.036 849,696 مجمل الربح

 - %30 %30 هامش الربح اإلجمالي

 %12 35,820 40,083 إيرادات أخرى

 %20 (404,065) (485,374) مصروفات البيع والتوزيع

 %10- (103,513) (92,689) مصروفات إدارية وعمومية

 %9 (15,811) (17,194) مصروفات أخرى

 %8 (590) (640) بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

 %18 248,877 293,882 نتائج أنشطة التشغيل

األربا  التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
422,087 359,177 18% 

هامش األربا  التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
 واالستهالك

15% 15% - 

 %261 (609) (2,199) نصيب القابضة في أربا  الشركات التابعة والشقيقة

 %100- 5,571 - أربا  بيع استثمارات

 %336 (2,058) (8,975) مكافآت نهاية الخدمة

 %89 (96,869) (183,564) المصروفات التمويليةاإليرادات و  

 %36- 154,911 99,144 صافي األرباح قبل الضرائب

 %100- 3,956 - فرق ضرائب السنوات السابقة

 %81- (17,007) (3,231) ضرائب الدخل

 %21 (4,998) (6,047) ضريبة قطعية على االستثمارات

 %84- (26,616) (4,321) الضرائب المؤجلة

 %22- 110,246 85,546 صافي األرباح
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 المركز المالي الدوري المجمع .ب

  

 2016العام المالي  2016النصف األول  جنيه مصري(ألف (

 3,066,251 3,001,668 ثابتة أصول

 383.210 430,938 التنفيذ تحت مشروعات

 13.469 13,270 منتجة  النباتية الثروة

 3,956 3,813 غير منتجة الثروة النباتية

 87.892 95,526 الحيوانية الثورة

 7,088 4,889 استثمارات حساب تحت مدفوعات

 765 761 (ملكية حقوقشركات تحت سيطرة مشتركة ) استثمارات

 9,816 9,221 األجل طويلة أخرى مدينة أرصدة

 97.093 97,093 الشهرة

 3.669.540 3,657,180 األجل طويلة األصول

 17,280 18,056 زراعات قائمةأصول حيوية 

 1,325,879 1,424,142 مخزون

 353,019 456,581 )بالصافي( مدينة وأرصدة عمالء

 129,591 153,201 حكمها في وما نقدية

 1.825.769 2,051,980 المتداولة األصول

 5,495,310 5,709,160 إجمالي األصول

 941.405 941,405 والمدفوع المصدر المال رأس

 497.246 510,327 قانوني احتياطي

 330.920 330,920 إصدار عالوة – عام احتياطي

 478.308 336,175 مرحلة أربا 

 43,524 85,429 اجمالي الدخل الشامل عن الفترة / لعام بعد التوزيعات الفتريه

 2.291.404 2,204,258 األم الشركة لمساهمي المنسوبة الملكية حقوق

 757 726 األقلية حقوق

 2.292.161 2,204,984 الملكية حقوق إجمالي

 803,789 775,588 األجل طويلة قروض

 47,701 39,028 األجل طويلة أخرى التزامات

 108,442 101,299 مؤجلة إيرادات

 206,673 210,994 مؤجلة ضريبية التزامات

 1.166.605 1,126,909 األجل طويلة االلتزامات

 9,428 5,587 مطالبات مخصص

 25,031 64,431 المكشوف على سحب – بنوك

 1,049,804 1,245,043 ائتمانية تسهيالت – بنوك

 612,869 749,436 أخرى دائنة وأرصدة دائنون

 34,483 924 الدخل ضرائب

 14,178 9,931 مستحق ألطراف أخرى

 290.749 301,914 المتداول الجزء – األجل طويلة قروض

 2,036,543 2,377,267 المتداولة االلتزامات

 3,203,149 3,504,176 إجمالي االلتزامات

 5,495,310 5,709,160 األجل طويلة وااللتزامات الملكية حقوق إجمالي
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 قائمة التدفقات النقدية .ج

 2016النصف األول  2017النصف األول  جنيه مصري(ألف ))
   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 154,911 99,144 األربا  في األقلية حقوق وحصة الدخل على الضريبة قبل الفترة أربا  صافي

   :تسويات

 113,512 130,591 الثابتة األصول إهالك

 (2,603) (1,152) رأسمالية  (أربا )

 2,305 5,819 الحيوانية الثروة استهالك

 - 199 النباتية المنتجة الثروة استهالك

 (5,571) - محتفظ بها بغرض البيع استثماراتأربا  بيع 

 (9,541) 2,199 تغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكيةال

 - 1,878 األخرى المدينة واألرصدة العمالء قيمة في االنخفاض

 (42) (849) المخزون قيمة في رد التخفيض

 - 17 تدعيم مخصص مطالبات

 9,133 13,696 تمويلي تأجير أقساط

 (4,286) (4,129) والدات القطيع

 (6,572) (14,401) تكاليو تربية القطيع رسملة

 819 534 ابقار بيع خسائر

 - (214) أربا  تعويض نفوق عجول

 554 - عجول  نفوق من خسائر

 (11,003) 40 فروق تقييم عملة

 (12,319) (3,905) دائنة فوائد

 119,803 187,429 تمويلية ومصروفات فوائد
 416,886 349,100 

 11,905 3,905 محصلة ودائع فوائد

 (113,306) (182,292) مدفوعة تمويلية ومصروفات فوائد

   :في التغير

 (409,010) (97,414) المخزون

 16,479 2,526 زراعات قائمة حيوية أصول

 (180,835) (104,830) األخرى المدينة واألرصدة العمالء

 55,803 (71,499) األخرى الدائنة واألرصدة الدائنين في تغيرال

 1,618 (4,248) المستحق ألطراف ذوي عالقة

 (21,931) (3,493) للعاملين مدفوعة أربا  توزيعات

 (5,283) (3,858) المطالبات مخصص من المستخدم

 (295,460) (44,316) التشغيلية األنشطة عن الناتجة( في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

   االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (256,722) (123,171) التنفيذ تحت ومشروعات ثابتة أصول اقتناء

 12,414 10,587 ثابتة أصول بيع من متحصالت

 (13,061) (3,160) حيوانية ثروة اقتناء مدفوعات

 2,729 4,756 متحصالت من بيع ثروة نباتية وحيوانية

 56,500 - محتفظ بها بغرض البيع من بيع استثمارات مقبوضات

 (198,139) (110,988) االستثمارية األنشطة( في المستخدمة) النقدية التدفقات

 التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
 

 
 177,586 195,239 ائتمانية وتسهيالت بنوك من المحصل

 (121,175) (17,035) بنكية قروض من المسدد

 (9,133) (13,696) االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير أقساط من( المسدد)

 105,964 - االستئجار إعادة مع البيع بنظام التمويلي التأجير أقساط المحصل من

 (141,211) - للمساهمين مدفوعة أربا  توزيعات

 (198) (147) األقلية حقوق في النقص

 11,834 164,361 التمويلية األنشطة( في المستخدمة) من الناتجة النقدية التدفقات

 (481,766) 9,057 الفترة خالل حكمها في وما النقدية في التغير

 1,504 (24,847) أثر التغير في فروث العملة

 762,475 104,560 يناير 1 في حكمها في وما النقدية

 282,213 88,770 يونيو 30 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 في 

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

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

 العالمة األكثر رواًجا في جميع البيوت المصرية.

علًما مركز بيع وتوزيع وأسطول مبيعات يضم أكثر من ألو شاحنة في أنحاء الجمهورية،  32مصانع  7تمتلك الشركة 

  آالف موظو وعامل. 5مليون جم، ويتكون فريق العمل من أكثر من  941بأن رأس المال المدفوع للشركة يبل  حاليًا 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
 كريم شعيرا/ 

 عالقات المستثمرينمدير 

 karim.sheir@juhayna.comبريد إليكتروني: 

 

 +202 3828 6417تليفون: 

 +202 3828 6567فاكس: 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 ثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.م
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