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جهينة للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع األول من 

 5102عام 
 

 5102األول الربع 

 المؤشرات المالية
 

 

 

 

 

 المبيعات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع  –( JUFO.CAللصناعات الغذائية )كود البورصة المصرية  هأعلنت شركة جهين

مااار   10هااا الماليااة المجمعااة لللتاارة الماليااة المنتهيااة فااي عاان نتائج –منتجااات األلبااال واليبااادص والعصااائر والمشااروبات 

 . %8قدرها مليول جنيه، بييادة  768، حيث بلغت إيرادات الشركة 5102

ملياول جنياه لاال نلاف اللتارة مان العاام  11ملياول جنياه لاال الرباع األول، مقابا   62ليبلا   %20 صاافي الارب ارتلاع و

 .%7ليبل   اقع ثاث نقاط مئويةبوالماضي. وارتلع هامش صافي الرب  

ويليااه قعااال اليبااادص بن اابة  %26احتاا  قعااال األلبااال صاادارة إياارادات الشااركة لااال الربااع األول، حيااث بلغاات م اااهمته 

ملياول جنياه لاال  174لتبلا   %01، علًما بأل نمو اإليارادات المجمعاة يع اف ارتلاال إيارادات قعاال األلباال بن ابة 51%

 الربع األول. 

لااال الربااع األول  %11ربااا ، حيااث بلاا  هااامش الاارب  اإلجمااالي دت الشااركة تن اانًا ملنومااا بم ااتويات هااامش األورصاا

اساتقرار أساعار  لاال نلاف اللتارة مان العاام الماضاي، ويع اف  لا  %58نقاط مئوياة مقارناة ماع  6، بييادة قدرها 5102

ماع نماو األرباا   %15بية  وبناء على  ل  ارتلع مجم  الارب  جنسعار العمات األأن بي بالستقرار االالمواد الخام. وكذل  

 لال الربع األول من العام الجارص. %20، فضاً عن ارتلال صافي الرب  %66التشغيلية قب  لصم الضرائب واللوائد 

، باإلضافة إلاى 5102مار   10وفيما يلي استعراض أداء شركة جهينة للصناعات الغذائية لال اللترة المالية المنتهية في 

. ويم ان النصاول علاى ن اخة كاملاة مان 5102اإليضاحات المتممة وتنليات اإلدارة ألحداث ونتائج الربع األول مان عاام 

 www.juhayna.comالقوائم المالية للشركة عبر زيارة الموقع اإلل تروني: 

 

 

 

 

 صافي الرب 

مج 56  

▲ 65%  

الربح مجمل  
مج 782  

▲ 27%  

ب  األربا  التشغيلية ق

لصم الضرائب 

 واللوائد
مج 521  

▲ 55%  

 اإليرادات
مليول جم 852  

▲ 2%  

 اليبادص
مج 715  

▲ 4%  

 األلبال
مج 484  

▲ 54%  

 اليراعة
مج 55  

▲ 2%  

 المركيات
مج 55  

▼ 75%  

 العصائر
مج 546  

▼ 5%  

 توزيع اإليرادات
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 المساهمين السادة
أسعار المواد الخام إلاى تع ف م تجدات األداء التشغيلي لال الربع األول تن ن ملنوم بهامش الرب  ، في ضوء استقرار 

 .معدالتها العبيعية

بتعافي معدالت العلب لال المرحلة المقبلة، ولاصة مع استقرار أسعار صرف العمات أود أل أعرب عن تلاؤل اإلدارة و

األجنبية. وعلى هذه الخللية تتعلع شركة جهيناه إلاى مواصالة برناامج التوساعات االسات مارية ، والعما  علاى تنقيا  الت اما  

 الصنية عالية الجودة.من المنتجات  الرأسي واالرتقاء بمعايير الجودة حرًصا على تيويد الم تهل  بباقة متميية

تلبياة المباار  فاي وضاول أساابيع قليلاة، ومان ثام تعيياي جهاود فريا  العما  لشهر رمضاال وتتعلع الشركة أيًضا إلى حلول 

 لم اهمين.العائد االست مارص لتعظيم العماء واحتياجات متعلبات و

 صفوان ثابت،

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 

 

 لتشغيلي المجمعاألداء ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5102 الربع األول     5101الربع األول  
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اإليرادات مجمل الربح ل األرباح التشغيلية قب
د خصم الضرائب والفوائ
واإلهالك واالستهالك

ل األرباح التشغيلية قب
دخصم الضرائب والفوائ

صافي الربح
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I. تحليل قطاعات الشركة 
 المبيعات المحليةأوالً: 

 صافي المبيعات )مليول جم(

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  

 %01 102 181 األلبال

 %1 041 510 اليبادص

 %-6 021 015 العصائر

 %-67 05 1 المركيات

 %1 02 06 اليراعة

 %8 668 638 اإلجمالي

 

 

 قطاع األلبان .0

 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  

 %01 102 181 صافي المبيعات

 %11 001 018 مجم  الرب 

 نقعة 2 %56 %10 هامش مجم  الرب 

  

 

  قطاع الزبادي .5

 (جم مليون) الربح ومجمل المبيعات

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  

 %1 041 510 صافي المبيعات

 %11 60 77 مجم  الرب 

 نقعة 05 %15 %11 هامش مجم  الرب 

 

 

 قطاع العصائر .3

 المبيعات ومجمل الربح )مليون جم(

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  

 %-6 021 015 المبيعاتصافي 

 %4 14 11 مجم  الرب 

 نقعة 1 %56 %11 هامش مجم  الرب 
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 قطاع المركزات .4

 المبيعات ومجمل الربح )مليون جم(

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  

 %-67 05 1 صافي المبيعات

 %-84 1 0 مجم  الرب 

 نقعة( 00) %10 %50 هامش مجم  الرب 

 

 

 القطاع الزراعي .2

 المبيعات ومجمل الربح )مليون جم(

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  

 %1 02 06 صافي المبيعات

 %061 1.7 5 مجم  الرب 

 نقعة 7 %2 %01 هامش مجم  الرب 

 

 

 ثانيًا: العمليات التصديرية
 المبيعات ومجمل الربح )مليون جم(

 التغيير 5102األول الربع  5102الربع األول  

 %07 56 10 صافي المبيعات

 %46 1 8 مجم  الرب 

 نقعة 4 %01 %55 هامش مجم  الرب 
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II. قائمة الدخل المجمعة 
 

 التغيير 5102الربع األول  5102الربع األول  لف جم( أ)

 %8  705.078  766.252 صافي المبيعات

 (%5) (241.111) (284.651) ت للة المبيعات

 %35 506.022  568.610 الربحمجمل 

 نقعة 6 %58 %11 هامش الرب  اإلجمالي

 (%1) 1.511  1.017 إيرادات ألرى

 %06 (011.682) (050.122) مصروفات البيع والتوزيع

 (%7) (11.151) (10.220) مصروفات إدارية وعمومية

 %61 (1.600) (2.748) مصروفات ألرى

 (%54) (111) (112) بدالت حضور أعضاء مجلف اإلدارة

 %86 66.526  031.631 نتائج أنشطة التشغيل

 %15  051.121  086.811 األربا  التشغيلية قب  لصم الضرائب واللوائد واإلها  واالستها 

 نقعة 2 %02 %51 األربا  التشغيلية قب  لصم الضرائب واللوائد واإلها  واالستها هامش 

 - - (0.104) م افآت نهاية الخدمة

 %12 (50.156) (57.711) المصروفات التمويلية

 %66 28.635  010.116 صافي األرباح قبل الضرائب

   -  44 فرق ضرائب ال نوات ال ابقة

 %011 (01.852) (50.151) ضرائب الدل 

 %171 (1.155) (01.251) الضرائب المؤجلة

 %20 23.062  82.082 صافي األرباح
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III. الميزانية المجمعة 

 

 

  

 5102عام  5102الربع األول  )ألف جم( 

 5.141.162  5.805.871 أصول ثابتة

 0.168.016  145.517 مشروعات تنت التنليذ

 56.155 05.801 ال روة النباتية

 21.454  21.454 است مارات مناسب عليها بعريقة حقوق المل ية

  875  871 أرصدة مدينة ألرى طويلة األج 

 48.141 48.141 الشهرة

 3.338.636 3.388.233 األصول طويلة األجل

 228.251 682.246 مخيول

 041.828 511.101 عماء وأرصدة مدينة ألرى

  706  661 م تن  من أطراف  وص عاقة

 152.068 150.405 نقدية وما في ح مها

 0.066.582 0.330.062 األصول المتداولة

 7.280 7.280 مخصص معالبات

 08.047 01.170 سنب على الم شوف –بنو  

 815.117 418.271 ت هيات ائتمانية –بنو  

 06.111 06.111 قروض قصيرة األج 

 585.885 101.617 دائنول وأرصدة دائنة ألرى

 21.170 21.170 ضرائب الدل 

 521.061 500.164 الجيء المتداول –قروض طويلة األج  

 0.380.233 0.826.866 المتداولةااللتزامات 

 (063.586) (356.218) صافي االلتزامات المتداولة

 3.023.286 3.136.156 إجمالي االستثمار

     يتم تمويله كاآلتي:

 410.112 410.112 رأ  المال المصدر والمدفول

 112.221 120.512 احتياطي قانوني

 111.451 111.451 عاوة إصدار –احتياطي عام 

 101.561 157.156 أربا  مرحلة

 060.220 62.012 صافي أربا  اللترة بعد توزيعات اللترة

 5.563.863 5.506.110 حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم

  865  806 حقوق األقلية

 5.562.222 5.506.606 إجمالي حقوق الملكية

 812.646 617.705 قروض طويلة األج 

 72.111 71.147 ألرى طويلة األج التيامات 

 1.188 1.115 إيرادات مؤجلة

 81.718 74.128 التيامات ضريبية مؤجلة

 686.103 650.301 االلتزامات طويلة األجل 

 3.023.286 3.136.156 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات طويلة األجل
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IV. التدفقات النقدية المجمعة  

 

 

 5102الربع األول  5102الربع األول  ( ألف جم)

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  

 65.427 515.118 صافي أربا  اللترة قب  الضريبة على الدل  وحصة حقوق األقلية في األربا 

 :تسويات
  

 46.784 46.684 إها  األصول ال ابتة

 618 785 أربا  رأسمالية

 - 45 االنخلاض في قيمة األصول ال ابتة

 - (5.724) رد االنخلاض في قيمة األصول ال ابتة

 - 5.544 االنخلاض في قيمة العماء واألرصدة المدينة األلرى

 - 5.251 االنخلاض في المخيول

 2.176 2.176 أق اط تأجير تمويلي

 (2.146) (2.875) فوائد دائنة

 24.162 24.265 فوائد ومصروفات تمويلية

 
040.121 007.010 

   

 2.625 7.875 فوائد ودائع منصلة

 (22.565) (45.418) فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة

 :التغير في
  

 56.456 (554.285) المخيول

 (7.484) (28.412) العماء واألرصدة المدينة األلرى

 (642) 54.585 الم تن  من األطراف  ات العاقة 

 (74.725) (54.112) األلرىالتغير في الدائنين واألرصدة الدائنة 

 (288) - من مخصص المعالبات الم تخدم

 41.510 (02.001) األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) التدفقات النقدية الناتجة عن

   

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  

 (525.512) (88.561) اقتناء أصول ثابتة ومشروعات تنت التنليذ

 714 57 بيع أصول ثابتة متنصات من

 (7.417) (274) مدفوعات القتناء ثروة حيوانية

 (002.010) (44.275) األنشطة االستثمارية( المستخدمة في)التدفقات النقدية صافي 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  

 (576.215) 716.725 المنص  من بنو  ت هيات ائتمانية

 85.455 (44.522) بن يةالمنص  من قروض 

 (2.176) (2.176) من أق اط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة االستئجار(الم دد )

 (28) (56) النقص في حقوق األقلية/ الييادة 

 (27.410) 015.270 األنشطة التمويلية( المستخدمة في)التدفقات النقدية 

 (525.857) (528) اللترةالتغير في النقدية وما في ح مها لال 

 662.224 417.455 يناير 5النقدية وما في ح مها في 

 250.275 215.004 مارس 00النقدية وما في حكمها في 
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  الغذائية للصناعات جهينه شركة عن عامة نبذة
 فاي نشاأتها مناذ واليباادص والعصاائر األلباال منتجاات وتوزيع تصنيع في الرائدة الشركة الغذائية للصناعات جهينه شركة تعد

 .جم مليول 0.1 يبل  مدفول برأسمال الم اهمين من وعدد ثابت صلوال ال يد يد على 0471 عام

 لتصاب  باذل  جام، ملياول 5.1 بقيماة سانوية ومبيعاات يوميًاا طان 12 تبلا  إنتاجياة بعاقة 0478 عام في اإلنتاج باكورة بدأت

 .صريةالم البيوت جميع في رواًجا األك ر العامة

 بأل علًما الجمهورية، أنناء في وتوزيع وأسعول مبيعات يضم أك ر من ألف شاحنة بيع مركي 56و مصانع 8 الشركة تمتل 

  .وعام  آالف مومف 1من  أك ر من العم  فري  ويت ول جم، مليول 410 حاليًا يبل  للشركة المدفول المال رأ 

 

 الذمة إبراء بيان
 ومعتقادات وآراء والتقاديرات النالياة، التوقعاات علاى بنائهاا تم تاريخية، حقائ  تعد ال والتي الوثيقة، هذه في الواردة البيانات

 ألارى، وعواما  مؤكادة وويار معروفة، ووير معروفة مخاطر على البيال هذا ينعوص وقد. الغذائية للصناعات جهينه شركة

 أوا تشا   ااألهاداف الوثيقاة هاذه فاي الاواردة المعلومات بعض أل إلى اإلشارة ويجب. ملرط بش   عليه االعتماد ينبغي وال

 ،اينبغايا ،ايلاتمفا ،اساوفا ،اربمااا م ا  تعلعياة مصاعلنات اساتخدام لاال مان تنديادها ويم انا الم تقبلية البياناتا

. المشااابهة المصااعلنات ماان ويرهااا أو منهااا منلااي هااو مااا أوا يعتقاادا أوا يواصاا ا ،اينااوصا ،ايقاادرا ،ايشاارلا ،ايتوقااعا

 أو االهااداف هاذه م ا  تع  اها التاي تلا  عان جوهرياا تختلاف قاد للشاركة اللعلاي األداء أو النتاائج أو اللعلياة األحاداث وكاذل 

 .والش و  المخاطر بعض على الغذائية للصناعات جهينه شركة أداء وينتوص. الم تقبلية البيانات

 

 التالية األرقام على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 عي ى ح ام فدوى/ ا

 الم ت مرين عاقات رئيف

 Fadwa.issa@juhayna.com: إلي تروني بريد

 +515 1757 6108: تليلول

 +515 1757 6268: فاكف

 

 

 

 

 

 


