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  .  ٢٠١٦عام ل
  

  نتائج الشركة  عليلمحه   
  
  ٢٠١٦من عام  الرابعالربع   
  

 صحي).% من قطاع ال٥٦.٠مليون جنيه ( ٤٩٤.١% لتبلغ ٦١ا�يرادات بنسبة  ارتفعت •

مليون  ١.٣٨% لتبلغ ٢٢حجم المبيعات بنسبة  ارتفعكما مليون جنيه ،  ٢٧٦.٥ % لتبلغ٦٦إيرادات الصحي بنسبة  ارتفعت •
 % تصدير). ٥٠.٢قطعة (

مليون متر  ٧.٠بلغ لي  %١٨حجم المبيعات بنسـبة  ارتفعكما مليون جنيه ،  ١٩٣.٤% لتبلغ ٥١إيرادات البـ>ط بنسبة  ارتفعت •
 % تصدير).١٢.٨مربع (

 ٤٢,٥٤٩بلغ لي %٢٩بنسبة  مبيعاتالحجم  كما ارتفعمليون جنيه ،  ٢٤.٢ % لتبلغ٩٢بنسبة  إيرادات خ>طات المياه ارتفعت •

  .قطعة

 .عن نفس الفترة من العام السابق مليون جنيه ٤٤.٦ة تشغيلية مقارنة بخسار مليون جنيه ١٢.٣ ىتشغيل ربح سجل الربع الرابع  •

   .عن نفس الفترة من العام السابق مليون جنيه ٦٢.٤  خسارةصافى بمقارنة   مليون جنيه ٧٩.٥ ربحصافى  الرابعسجل الربع  •

  ٢٠١٦عام   

  
 % من قطاع الصحي).٥٥.٧مليون جنيه ( ١,٤٩٦.٤% لتبلغ ٩ا�يرادات بنسبة  ارتفعت •

مليون قطعة  ٥.٠بلغ ي% ل٣ات بنسبة حجم المبيع كما ارتفعمليون جنيه ، ٨٣٤.٠ % لتبلغ١٦إيرادات الصحي بنسبة  ارتفعت •
 % تصدير). ٥٣.٢(

مليون  ٢٥.٢ بلغي% ل٢بنسـبة  انخفض حجم المبيعات كمامليون جنيه ،  ٥٩٩.٥% لتبلغ ١إيرادات البـ>ط بنسبة  انخفضت •
 .% تصدير) ١١.٩ متر مربع (

 ١٥١,٩٤٥ بلغلي %٢٠بنسبة  مبيعاتالم حج ارتفع كمامليون جنيه ، ٦٣.٠ % لتبلغ٣٤بنسبة  إيرادات خ>طات المياه ارتفعت •

 .قطعة

  .فى العام السابقمليون جنيه  ١.٠مليون جنيه مقارنة بخسارة تشغيلية  ٤٨.٣ يةتشغيل خسارة الشركة ھذا العام تسجل •

    العام السابق. فى مليون جنيه ٦٥.١  خسارةمقارنة بصافى   مليون جنيه ٥٠.١خسارة  ت الشركة صافىسجل •

  
 ةستفاداYتظھر نتائج الربع الرابع رئيس مجلس ا0دارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله :  - د / جلبرت غرغوروقد علق السي

  من تحرك الحكومة لتعويم العملة.للشركة  ةكبيرال

  

  تسبب أيضا في تزايد تكاليف التصنيع. كماع عائدات صادراتنا إلى حد كبير. اارتففى ھذا تسبب وقد 

دفع صناعاتنا إلى زيادة اcسعار المحلية من أجل لى إأدى تكلفة ال عارتفكما أن ا ،صدر رئيسيكمُ  نااستفدلقد  ،بشكل عام"
  ." التكاليف المتزايدة تغطية
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تكاليف المدخ>ت غيرات فى أرصدة رتفاع خ>ل اcشھر القليلة المقبلة لتعكس التفى اYستمر تالمرجح أن  من من حيث التكلفة"
  التضخم العام. فى ظل تكاليف المعيشةنساعد فى تغطية  حتىزيادة اcجور بنا كما سمح ،لدينا

  

. سنواصل العمل من شھر القادمةاcفي  يتسارع ھذا التعافىلنرى أن  ناباسبألدينا و"إن نتائج الربع ھي خطوة إيجابية في التعافي 
  ".ذلكنحقق  ناتأكد من أنالن وتحسالأجل 

  

ات قوى من ناحية العملياcنتائج الربع الرابع ھي  "عضو مجلس ا0دارة المنتدب قائ6ً :  – طاھر غرغوروأضاف السيد / 
ما زلنا Y  انن. إنھا بداية جيدة ولك٢٠١٥عام  الربع الثالث منأرباح تشغيلية منذ ربع يحقق أول  تشھدمنذ أكثر من عام و التشغيلية

 .فرق سعر العملة استبعادنا مكاسبإذا  يةتشغيل الغير المصروفاتغطي ن
  

من الزيادات في اcسعار  %٣٥، وفقط حوالي  الربعنھاية  علىنتائج التعويم ونصف بعد  ، كان لدينا فقط شھركما أضاف "
ول من عام ى الربع اcأن نتوقع تحسن في اcداء التشغيلي ف ى. ينبغوالتى انعكست على ھذه النتائجخ>ل الربع  التى تمتالمحلية 
  ".لتكاليفا ةمزيد من زياداللرغم من على ا ٢٠١٧

  
رتفعت إ. من الصادرات عاليةالة تنظرا لنسب قطاع اcدوات الصحيةفى  يةقونھضة من أتى لتشغيلية ت ااالعمليالتحسن في نتائج  "

  ذا الربع.اcسعار لتعويض زيادة التكاليف خ>ل ھتم زيادة  كما ،فى المقام اcولنشاط محلى حيث أنه خسائر الب>ط قلي> 

  
. أما فى شھر ٢٠١٧ شھر يناير خ6ل ھذا واستمر التوالي على الثاني للربع قوية المحلية مبيعاتال استثنائي كانت وبشكل
 قدماً  المضي على قدرتنا من حدي بالتأكيد ھذا. المصري لجنيهل اً وتعزيز السوق المحلية في الطلب في تباطؤ شھدنافقد  فبراير،

 أشعر. التصدير ھوامش على الضغوط بعضھذا  ضعيكما س ،ھذه النشرة اEخباريةحتى تاريخ  ا�سعار زيادة من مزيدال في
 الطلب. السوق المحلى في المستھلكين على التضخم ضغطمع  السوق نشاط في التباطؤ سوف يبقى ھذا متىلى إ بشأن بالقلق
 لزيادة خطط لديناننا أكما  ،من السوق اEستھ6كى طلبالفى  تباطؤ أي مواجھة في يساعد قد الحكومة اتمشروع قبل من القوي

  .السوق المحلى في حصتنا
  
فى تخفيض حجم  واصلنا ذلكل ،الربعھذا  في جداً  قوية مبيعاتقابلنا  ناولكن ا0نتاج كثفن ونحن الرابع، الربع بدءاً من"

 نتاجا0 زيادة حجم في اEستمرار يةاحتمال حيث من جيد أساس على العام ھذا بدأنا ولھذا يناير، فيكما استمر ھذا  المخزون
بعض الزيادة فى  ننى أرىإ .يةقتصادرات اEواEستفادة من حجم الوف تحسين مع ،مخزون كبير بناء دون ٢٠١٧ عام مدار على

  .المحلية السوق تباطؤ مع فبراير شھر في المخزون
  

ولى شھر ا�متوسط ا� من وأقل ة،يوا0دار يةالبيع مصاريفحية النامن  جيد أداء الربع شھد ھذا ف،يلاالتكتخفيض  حيث من"
 لمواجھة  ٢٠١٧ عام في التكاليف تخفيض أجل من مبادراتال هھذ مواصلة إلى نحتاج وسوف. ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦من عام 
  .المحلي التضخم

  
 نحن عمليا ولكن العملة، في للتغيير جةنتي كبير فى المركز المالى للشركة ونمھناك  ،العامل المال رأس مراقبة حيث من أما"

  .المقبلة نتائجنافى  ثماره ؤتيي سوف ھذا أن نأمل. تحصيل المديونياتو المخزونتخفيض  في جيد تقدم رنرى باستمرا
  

 الطلب وضعف المصرى الجنيه تعزيز تأثير حول خاصة -عتبارا0فى خذ ؤن تأيجب  مخاطر ھناكن أكما  مبكرا، يزال E إنه"
 خفض على تركيزنا وسنواصل الربحية إلى للعودة فعله يجب مما الكثير لدينا يزال E .فبرايرشھر  في ھدوشالذى  ليالمح

  .اEنتعاش لھذاضروريين  كجزئين العامل المال رأس وتحسين التكاليف
  
ً  شھدنالكل ھذا  وكنتيجة نتاجاE فيوتكث فيلاالتك خفض في تقدمنا و المحلي الطلب وزيادة التعويم، على خلفية" ً  تحسنا  في ملحوظا

مليئ  لعام نسبياً  جيدة ونھاية. القادمة اEشھر في التحسن من المزيد نتوقع أن وجيه سبب ولدينا الرابع الربع في ةالمالي النتائج
  بالتحديات".
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  لمحه من قائمة ا.رباح والخسائر 

  %  السنة  %  الرابعالربع   

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ج.م) (مليون

 %١١٦ ٧١٨.٢ ٨٣٤.٠ %١٦٦ ١٦٦.٥ ٢٧٦.٥  الصحي 

 %٩٩ ٦٠٥.٤ ٥٩٩.٥ %١٥١ ١٢٨.٤ ١٩٣.٤  الب6ط

 %١٣٤ ٤٦.٩ ٦٣.٠ %١٩٢ ١٢.٦ ٢٤.٢  خ6طات المياه

 %١٠٩ ١,٣٧٠.٥ ١,٤٩٦.٤ %١٦١ ٣٠٧.٦ ٤٩٤.١  صافي المبيعات 

 %٣.٣ %٥٢.٤ %٥٥.٧ %١.٨ %٥٤.١ %٥٦.٠  الصحي/ صافي المبيعات (%)

 %١١٦ )١,١٥٤.٣( )١,٣٤٣.١( %١٤٣ )٢٩٥.٥(  )٤٢١.٦(   تكلفة المبيعات  

 %٥.٥ %)٨٤.٢( %)٨٩.٨( %)١٠.٨( %)٩٦.١( %)٨٥.٣(  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)

 %٧١ ٢١٦.٢ ١٥٣.٣ %٦٠٢ ١٢.٠ ٧٢.٥  مجمل الربح 

 %)٥.٥( %١٥.٨ %١٠.٢ %١٠.٨ %٣.٩ %١٤.٧  ھامش مجمل الربح (%) 

 %١٠٢ )١٩٩.٩(  )٢٠٤.٤(  %١٣٦ )٤٢.٣(  )٥٧.٥(   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

 %)٠.٩( %)١٤.٦( %)١٣.٧( %)٢.١( %)١٣.٨( %)١١.٦(  م.ت.أ / صافي المبيعات (%)

 %)١٦( )١٧.٤(  ٢.٨ %١٨ )١٤.٤(  )٢.٦(   /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

 - %)١.٣( %٠.٢ %)٤.١( %)٤.٧( %)٠.٥(  ات) تشغيل أخرى (%)/(مصروفتصافي إيرادا

 %٤٧٦٦ )١.٠(  )٤٨.٣(  - )٤٤.٦(  ١٢.٣  أرباح التشغيل

 - %٠.١- - - %)١٤.٥( %٢.٥  ھامش أرباح التشغيل (%)

 %٧٧ )٦٥.١(  )٥٠.١(  - )٦٢.٤(  ٧٩.٥  (خسارة)صافي الربح 

 - - - - - %١٦.١   (%)ھامش صافي الربح 

  

  .تحرير سعر صرف الجنية المصرى يؤدى الى تحسن الربحية :٢٠١٦ عاممن  لرابعاالربع 

ن ألى تكلفة المبيعات بعد إرباح فى ا� العاملينحصة ضافة إقائمة اEرباح والخسائر وذلك بفى بتغير الشركة قامت ملحوظة ھامة: 

العاملين وليس لھا ارتباط أجور نھا مرتبطة بوذلك � مستقل بعد احتساب الضرائب فى قائمة اEرباح والخسائرفى سطر كانت تظھر 

صورة الھوامش بظھر الشركة ن تُ أمن أجل  -  KPMGحازم حسن  مكتب -مراجع حسابات الشركةبموافقة  وقد تم التغير بالربحية

داخل تكلفة  باححصة العاملين فى ا�ر ةتضمنمعادة عرض قوائم اEرباح والخسائر إ. حالياً قامت الشركة بأكثر دقة ووضوح

. تم عرض حتى تحقق مقارنة صحيحة ٢٠١٦و عام  ٢٠١٥المبيعات كما قامت الشركة باعادة احتساب قائمة اEرباح والخسائر لعام 

    فى ھذه النشرة اEخبارية. ٢٠١٥ھذه التغيرات فى نتائج الربع الرابع و نتائج السنة لعام 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومقارنة بالربع السابق نتيجة تحرير سعر صرف  ھام تغير ٢٠١٦تظھر نتائج الربع الرابع لعام 

كما ارتفعت اEسعار المحلية  ،لعم6تالجديدة ل سعارا�المصرى نتيجة  هالمصرى. ارتفعت اEيرادات ومتوسط اEسعار بالجني هالجني

 ھاEرتباطالعمومية والمصروفات  ة المبيعاتك6ً من تكلف توقد ارتفع . ھذافى النصف الثانى من الربع الرابع نتيجة ارتفاع التكاليف

المصرى فى ظل التضخم المرتفع والذى تبع تحرير  هسعار العم6ت الجديد وارتباط ھذا بالجنيأبالعملة الصعبة واحتسابھا بمعدل 

  .المصرى هسعر صرف الجني
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سعار رتفاع ا�إثر أينعكس وس ٢٠١٧على مدار الربع اEول من عام  فى ا0رتفاع ستمر اEيرادات والتكاليفتن أمن المتوقع 
تم شرائھا باEسعار والمعدEت القديمة التى تم شرائھا بعد تعويم  بدEً من المواد التىاEنتاج مدخ6ت تكلفة  متوسطعلى بالكامل 

     .هالجني

سعار العم6ت أبمعدل  يمتقُ جموعة خارج مصر والتى صول و مديونيات شركات المأنمو كبير فى  ميزانية الشركةأظھرت كما 
ظھرت الشركة الربح المحقق من فرق سعر العملة فى الربع الرابع و الذى جاء من النقدية بالعم6ت اEجنبية لدى أالجديد. كما 

  سعار العم6ت الجديد.أبمعدل الشركة وتقيمھا 

ورغبة المستھلك والتجار  ، كانت قوة مبيعات السوق المحلى ٢٠١٥و  ٢٠١٦ ينعامعلى مدار العلى حجم مبيعات أحققت الشركة 
لى قوة الطلب والدعم من المشاريع إھى السبب الرئيسى باEضافة  للشراء فى ظروف ازدياد اEسعار بشكل سريع ومستمر

  الحكومية.

  
(الرب�ع الراب�ع مليون جنيه  ٤٩٤.١ غلبلت السابق مقارنة بنفس الفترة من العام  ٪٦١ بنسبة  الرابعفى  الربع  ليسيكو يراداتإ ارتفعت
   .مليون جنية)  ٣٠٧.٦:  ٢٠١٥من عام 

  

نتيجvvة ارتفvvاع حجvvم  ملي��ون جني��ة) ٣٣٦.٧:  ٢٠١٦(الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام %  ٤٧مقارنvvة بvvالربع السvvابق ارتفعvvت اYيvvرادات بنسvvبة 
  تعويم الجنية المصرى.المبيعات و ارتفاع اYسعار المحلية و ارتفاع اسعار التصدير نتيجة 

  

: ٢٠١٥مليvون جنيvة ( الربvع الرابvع مvن عvام  ٤٢١.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلvغ ٤٣تكلفة المبيعات بنسبة  ت ارتفع

و  مليون جنية ) نتيجة ارتفاع اسعار الكھرباء و تطبيق ضريبة القيمة المضvافة و اYسvباب المرتبطvة بتعvويم الجنيvة المصvرى ٢٩٥.٥
  التى تم توضيحھا.

  

 كvانعن نفvس الفتvرة مvن العvام السvابق كمvا مليون جنية  ١٢.٠مليون جنية فى الربع الرابع مقارنة بـ  ٧٢.٥الشركة مجمل ربح  حققت

  % لنفس الفترة من العام السابق.٤% مقارنة بـ ١٥ھامش مجمل ربح الشركة 

  

كمvا ارتفvع ھvامش مجمvل  مليون جنية) ٢٢.٧:  ٢٠١٦الربع الثالث من عام (% ٢١٩مقارنة بالربع السابق ارتفع مجمل الربح بنسبة 
  %)٦.٧:  ٢٠١٦(الربع الثالث من عام نقطة مئوية   ٨ربح الشركة بمقدار 

نسبة  انخفضتوبصورة نسبية فقد  ، مليون جنيه ٥٧.٥لتبلغ ٪ ٣٦بنسبة  البيعية و اYدارية المصروفات ارتفعتمطلقة،  صورةب و
 الرابع% في الربع ١٣.٨% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١١.٦نقطة مئوية لتبلغ  ٢.١بمقدار  بيعية و اYداريةال المصروفات

  ٢٠١٥من عام 
  

 ٤٨.٦:  ٢٠١٦(الرب�ع الثال�ث م�ن ع�ام  ٪ ١٨بنسvبة  البيعية و اYداريvة ارتفعت المصروفاتمطلقة،  صورةب مقارنة بالربع السابق و
(الرب�ع الثال�ث م�ن ع�ام نقط�ة مئوي�ة  ٢.٨بمق�دار  البيعية و اYداريvة المصروفاتنسبة  انخفضتنسبية فقد بصورة بينما  مليون جنية)

١٤.٤:  ٢٠١٦(%  
  

مليvون جنيvه فvي  ١٤.٤التشvغيل اYخvرى  مصvاريفصافى بـمليون جنيه مقارنة  ٢.٦التشغيل اcخرى ايرادات صافي  الشركة  حققت
ضد مخاطر التشvغيل التvى  ٢٠١٥مليون جنية فى الربع الرابع من عام  ١٤لمخصصات بمبلغ تم تدعيم ا .٢٠١٥من عام  الرابعالربع 

   .٢٠١٦قد تواجه الشركة فى عام 

 خسارة تشغيليةب مقارنة مليون جنيه فى ھذا الربع من العام  ١٢.٣ ) بلغ قبل الفائدة والضريبة ربح( يتشغيل ربح الشركة حققت
% و ٢.٥ھامش الربح التشغيلى للشركة  .م السابقاعن نفس الفترة من العمليون جنية  ٤٤.٦ تلغقبل الفائدة و الضريبة ) ب خسارة(

  التى تحقق فيه الشركة ربح تشغيلى. ٢٠١٦ھو الربع اEول فى عام 

نفس الفترة من بمليون جنيه مقارنة  ٣١.٧لتصل الى   ٢٠١٦من عام  الرابع% خ6ل الربع ٦١مصروفات التمويل بنسبة  ارتفعت
% نتيجة أثر ٤٢نتيجة ارتفاع ك6ً من معدEت الفوائد من قبل البنك المركزى المصرى و ارتفاع مجمل الدين بنسبة  ٢٠١٥عام 

تعويم الجنية المصرى على أقتراض الشركة بالعم6ت اEجنبية. قام البنك المركزى المصرى برفع معدEت الفوائد ث6ث نقاط 
% زيادة فى تكلفة اEقتراض بالجنية المصرى والذى سوف يؤثر على ٣٠ما يمثل  ٢٠١٦ام مئوية على مدار النصف اEول من ع

  الشركة فى المستقبل.



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٥من  ٥صفحة               ٢٠١٧مارس  ٩

  

مليون جنية نتيجة  ١١٠.٣مليون جنية فى ھذا الربع نتيجة مكاسب فرق سعر العملة والتى بلغت  ١١٢.٣بلغت إيرادات التمويل 
  اEجنبية لدى الشركة.النقدية بالعملة  –بالجنية المصرى  –تغير قيمة 

وذلك بسبب ضريبة  ٢٠١٥ عاممن  الرابعالربع  فى يبىضر وفر مليون جنيه ١.٨مليون جنية مقابل  ١٢.٢ ةيبضر سجلت الشركة
  . ٢٠١٤تخص توزيعات عام والتى مليون  ٧.٣بمبلغ  التوزيعات التى فرضتھا الحكومة على توزيعات اcرباح بين الشركات

عن مليون جنية  ٦٢.٤بلغ  خسارةمليون جنية مقارنة بصافى  ٧٩.٥بلغ  ربحمن ھذا العام صافى  الرابعع فى الرب الشركة حققت
  نفس الفترة من العام السابق.

 ٣٠.٨الشركة  حققتالمصرى ل هققت من فرق سعر العملة والتى نتجت عن تعويم الجنياEعتبار المكاسب التى حُ فى اذا لم نأخذ 
الربح المحقق بعد تسويته بمكاسب فرق سعر العملة، يمكننا أن نقارن صافى  وبمقارنة فى ھذا الربع.مليون جنية صافى خسارة 

   ٢٠١٦مليون جنيه فى الربع الثالث من عام  ٤٩.١مليون جنيه بـ صافى خسارة  ٣٠.٨خسارة 

  

   .العملة فى الربع الرابع خسائر بالرغم من مكاسب فرق سعرلى إسواق يدفع تضخم التكاليف و ضعف ا.: ٢٠١٦عام  نتائج 

ً  .همليون جني ١,٤٩٦.٤ غتبللالعام السابق بمقارنة  %٩بنسبة ارتفعت ايرادات الشركة  ظھر تُ  فى الربع الرابع لتغيراتلتاثير اتبعا
بينما جميع القطاعات ارتفاع فى متوسط اEسعار مقارنة بالعام السابق مع تحسن حجم مبيعات اEدوات الصحية وخ6طات المياه 

  .انخفض حجم مبيعات الب6ط 

سعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وعدم اEستفادة من أجميع القطاعات بسبب ارتفاع فى تكاليف التصنيع  تارتفع
  المصرى فى الربع الرابع. أثر تعويم الجنيهرات الحجم اEقتصادى فى تخفيض حجم اEنتاج وووف

 ٥.٥كما انخفض ھامش مجمل ربح الشركة بمقدار  همليون جني ١٥٣.٣% ليصل الى ٢٩ح بنسبة ونتيجة لذلك، انخفض مجمل الرب
  % عن نفس الفترة من العام السابق.١٥.٨% مقارنة بـ ١٠.٢نقطة مئوية ليصل الى 

 نخفضتامليون جنيه ، وبصورة نسبية  ٢٠٤.٤% لتبلغ ٢مصروفات التوزيع والمصروفات ا0دارية بنسبة  رتفعتبصورة مطلقة ا
% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٧لتصل نقطة مئوية  ٠.٩نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات ا0دارية بمقدار 

  .٢٠١٥عام فى  %١٤.٦

فى  خرىا�التشغيل  مصروفاتصافي  مليون جنيه ١٧.٤بـ مقارنة  خرىا�التشغيل  ايراداتصافي  مليون جنيه ٢.٨سجلت الشركة 
  .٢٠١٥السبب الرئيسى يرجع الى تدعيم المخصصات فى الربع الرابع من عام و كان  ٢٠١٥عام 

نفس الفترة مليون جنية عن  ١.٠بخسارة مقارنة   )قبل الفائدة والضريبة خسارة( يةتشغيل خسارةمليون جنيه  ٤٨.٣الشركة  حققت
  . السابقعام من 

 ٨٠.٤بـ  مقارنةمليون جنيه  ١٠٦.٧ إلى غلتبل،  ام السابقالعبمقارنة  ٢٠١٦عام خ6ل  %٣٣مصروفات التمويل بنسبة  ارتفعت
زيادة اEقتراض و ارتفاع معدEت الفوائد على الجنية المصرى و الذى يمثل ما يقرب من بسبب  ٢٠١٥ عام مليون جنية فى 

  .قروض الشركة على مدار العام % من٨٠

بسبب فرق سعر العملة فى  ٢٠١٥فى عام  همليون جني ١٢.٧ـ مقارنة ب ٢٠١٦فى عام  همليون جني ١٢٦.٨بلغت ايرادات التمويل 
  نتيجة تحرير سعر صرف الجنية المصرى. ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

ضرائب وذلك بسبب  العام السابقفى  وفر ضريبى مليون جنيه ٠.٤مقابل  مليون جنيه ٢٢.٨لھذا العام  ضرائب سجلت الشركة
، مليون جنيه ٨.٤والتى بلغت  ٢٠١٦س فى أغسطدھا اوالتى تم سد ٢٠١٤ل استثنائى لعام % المضافة بشك٥الدخل اYضافية بنسبة 

والتى تخص  جنيه مليون ١٢.٥با�ضافة إلى ضريبة التوزيعات التى فرضتھا الحكومة على توزيعات اcرباح بين الشركات بمبلغ 
   .٢٠١٥و ٢٠١٤ ىتوزيعات عام

فى ذا لم نأخذ إ .٢٠١٥عام فى  مليون جنيه ٦٥.١بلغ  خسارةمقارنة بصافى  نيهمليون ج ٥٠.١صافى خسارة بلغ  الشركة حققت
مليون جنيه  ١٦٠.٤الشركة  حققتالمصرى ل ى نتجت عن تعويم الجنيهاEعتبار المكاسب التى حققت من فرق سعر العملة والت

  صافى خسارة.
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  التحليل القطاعي

  ا.دوات الصحية
  

  تحليل قطاع ا.دوات الصحية 

  %  السنة  %  الرابعربع ال  

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

              مبيعات الصحي (با�لف قطعة)

 %١٠٩ ١,٩٩٥ ٢,١٨٣ %١٢٧ ٥٠٧ ٦٤٥  مصر 

 %١٣٩ ١٠٩ ١٥١ %١٤٨ ٢٧ ٤١  لبنان  

 %٩٧ ٢,٧٣٠ ٢,٦٥٥ %١١٥ ٦٠٠ ٦٩٣  تصدير 

 %١٠٣ ٤,٨٣٥ ٤,٩٩٠ %١٢٢ ١,١٣٤ ١,٣٧٨  (با�لف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

 %)٣.٣( %٥٦.٥ %٥٣.٢ %)٢.٦( %٥٢.٩ %٥٠.٢  تصدير / إجمالي المبيعات %

        

 %١١٦ ٧١٨.٢ ٨٣٤.٠ %١٦٦ ١٦٦.٥ ٢٧٦.٥  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

 %١١٣ ١٤٨.٥ ١٦٧.١ %١٣٧ ١٤٦.٩ ٢٠٠.٦  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٠٨ ١٢٥.٤ ١٣٥.٤ %١٠٨ ١٣٧.٣ ١٤٨.٩  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 %١١١ )٦٠٦.٢( )٦٧٥.٦( %١٣٢ )١٥٥.٨( )٢٠٥.٣(  تكلفة مبيعات الصحي  

 %١٤١ ١١٢.٠ ١٥٨.٤ %٦٦١ ١٠.٨ ٧١.٣  مجمل الربح لقطاع الصحي

 %٣.٤ %١٥.٦ %١٩.٠ %١٩.٣ %٦.٥ %٢٥.٨  ھامش مجمل الربح القطاع الصحي 

  

 بمعدل اEرتفاع(  مليون قطعة ١.٤بلغ يل  %٢٢بنسبة  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  ارتفع: ٢٠١٦عام  من الرابعالربع 

% قطعة ( اEرتفاع ٢٧جزء كبير من ھذا اEرتفاع جاء نتيجة نمو المبيعات فى السوق المحلية بنسبة  قطعة ) ٢٤٤,٤٣٨
جاء ھذا النمو  وة ) قطع ٩٢,٨٣٨ بمعدل( اEرتفاع  %١٥ التصدير بنسبة حجم مبيعات و ارتفاع قطعة ) ١٣٨,٤٣١ بمعدل

 ١٣,١٦٩ بمعدل% ( اEرتفاع ٤٨بنانية بنسبة لرتفعت المبيعات بالسوق الأروبا كما أولمانيا و أسواق جديدة فى أنتيجة فتح 
  .قطعة )

السبب الرئيسى فى ھذا النمو و ،قطعة ) ١٠٠,٤١٥ بمعدل% (اEرتفاع ٧مقارنة بالربع السابق ارتفع حجم المبيعات بنسبة 
  سواق التصديرية.سوق المحلى مع نمو طفيف فى السوق اللبنانى وا�كان ال

ارتفاع اEسعار نتيجة  جنيه للقطعة ٢٠٠.٦ليبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٣٧بنسبة  اEسعارمتوسط  فعارت
الكامل  ا�ثر زال ما .لتصديرسعار اأالمصرى على متوسط  هتعويم الجني أثررابع من العام ولالمحلية ث6ث مرات فى الربع ا

رباح و الخسائر للزيادة الوحيدة التى تمت فى النصف الثانى من الربع الرابع سعار يظھر تدريجياً من خ6ل قائمة ا�لزيادة ا�
  .٢٠١٧و الزيادة اEضافية فى الربع اEول من عام  ٢٠١٦من عام 

المصرى على  هتعويم الجني أثر% نتيجة ارتفاع اEسعار المحلية و٣٢مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط صافى السعر بنسبة 
  متوسط اسعار التصدير.

  مليون. ٢٧٦.٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٦٦ارتفعت اEيرادات بنسبة 

 سعر صرف الجنيه تحرير أثرلى أيرجع السبب الرئيسى  ،جنيه للقطعة ١٤٨.٩% لتبلغ ٨ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة 
الكامل لتضخم التكاليف يظھر تدريجياً من خ6ل قائمة اEرباح و الخسائر مع توقع استمرار زيادة  ا�ثر مازال المصرى.

. تم زيادة اEنتاج لمقابلة الطلب على المبيعات وتعويض بعض من تضخم ٢٠١٧التكاليف على مدار الربع اEول من عام 
  اEقتصادية . الحجم ادة من الوفراتالتكاليف مع زيادة اEستف
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ذلك بالتكاليف  ارتباطالمصرى و هتعويم الجني أثر% نتيجة ١٤مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة 
  المصرى بشكل عام. هيضاً نتيجة التضخم المرتفع للجنيأو

عن  همليون جني ١٠.٨  ربحمقارنة بـمجمل  همليون جني ٧١.٣ليبلغ ربح المجمل  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ارتفع
  .نفس الفترة من العام السابق

 ١٥٤,٦٥٩مليون قطعة ( اEرتفاع بمعدل  ٤.٩%  ليبلغ ٣بنسبة  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  ارتفع: ٢٠١٦عام  نتائج

نتيجة ضعف المبيعات فى المملكة قطعة )  ٧٥,٥٢٦نخفاض بمعدل % ( ا٣Eقطعة ) انخفض حجم مبيعات التصدير بنسبة 
روبا كما ارتفعت أولمانيا وأقابل ھذا اEنخفاض نمو المبيعات فى اEوسط و التصنيع لحساب الغير و المتحدة و الشرق

  % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.٣٩بنانية بنسبة ل% و نمو المبيعات بالسوق ال٩المبيعات بالسوق المحلية بنسبة 

نتيجة  جنيه للقطعة ١٦٧.١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٣وسط أسعار ا�دوات الصحية بنسبة مت ارتفع
  سعار التصدير.أارتفاع اEسعار المحلية وتأثير تعويم الجنية المصرى على متوسط 

%  ٥٣.٢تمثل الصادرات نسبة  ،مليون ٨٣٤.٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٦ارتفعت اEيرادات بنسبة 
  .٢٠١٥في عام  %٥٦.٥من حجم المبيعات مقارنة بنسبة 

رات الحجم وعدم اEستفادة من وفويرجع ذلك الى  جنيه للقطعة ١٣٥.٥% ليبلغ ٨بنسبة  القطعةمتوسط تكلفة  ارتفع
  .المصرى وارتفاع تكاليف الطاقة هلتقليل اEنتاج وأثر تعويم الجني اEقتصادى

 ٣.٤الشركة بمقدارربح مجمل  ارتفع ھامش كما مليون جنية ١٥٨.٤ليبلغ  %٤١ بنسبةجمل ربح ا�دوات الصحية م ارتفع
  .% عن نفس الفترة من العام السابق١٥.٦مقارنة بـ % ١٩.٠ نقطة مئوية ليصل الى

  

  البHط

  

  تحليل قطاع البHط 

  %  السنة  %  الرابعالربع   

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

              مبيعات الب6ط (با�لف متر مربع)

 %١٠٣ ٢٠,٥٨١ ٢١,٢٧٠ %١٢٨ ٤,٥٧٥ ٥,٨٧١  مصر

 %٨٩ ١,٠٧٤ ٩٥٦ %٩٩ ٢٠٢ ٢٠١  لبنان 

 %٧٣ ٤,١٣٢ ٣,٠١٢ %٧٨ ١,١٤٢ ٨٩٤  تصدير 

 %٩٨ ٢٥,٧٨٦ ٢٥,٢٣٧ %١١٨ ٥,٩١٩ ٦,٩٦٦  أجمالي مبيعات البHط 

 %)٤.١( %١٦.٠ %١١.٩ %)٦.٥( %١٩.٣ %١٢.٨  تصدير / إجمالي المبيعات %

        

 %٩٩ ٦٠٥.٤ ٥٩٩.٥ %١٥١ ١٢٨.٤ ١٩٣.٤  إيراد مبيعات البHط (مليون ج.م) 

 %١٠١ ٢٣.٥ ٢٣.٨ %١٢٨ ٢١.٧ ٢٧.٨  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

 %١٢٤ ٢٠.٠ ٢٤.٩ %١٣٤ ٢١.٨ ٢٩.٢  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

 %١٢٢ )٥١٦.٣( )٦٢٧.٦( %١٥٨ )١٢٩.٠( )٢٠٣.٦(  تكلفة مبيعات الب6ط 

 - ٨٩.١ )٢٨.١( %١٦٩٣ )٠.٦( )١٠.٢(  مجمل الربح القطاع الب6ط

 - %١٤.٧ - - - -  ھامش مجمل الربح قطاع الب6ط 
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مليون  ١.٠ اEرتفاع بـ( سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال١٨بنسبة  الب6طحجم مبيعات  ارتفع: ٢٠١٦من عام  الرابعالربع 
 ١.٣% (٢٨بنسبة بالسوق المحلى  المبيعات ارتفاعمع  ٢٠١٦خ6ل الربع الرابع من عام  مليون متر مربع ٧غ متر مربع) ليبل

 ٢٤٧,٩٩٢% (٢٢بنسبة نخفض التصدير ا، وھو أعلى حجم مبيعات ربع سنوى على مدار العامين السابقين  مليون متر مربع )
  بقية الب6د اEخرى فى الشرق اEوسط.لتجارية التى تواجه القيود اليبيا و فى اEوضاع السياسيةنتيجة متر مربع ) 

% ١٢مليون متر مربع)، ارتفعت مبيعات السوق المحلى بنسبة  ١.٢% (٢٠مقارنة بالربع السابق ارتفع حجم المبيعات بنسبة 
  متر مربع) ٥٣٦,١٨٢% (١٥٠متر مربع) كما ارتفع حجم مبيعات التصدير بنسبة  ٦١٦,٦٨٩(

نتيجة ارتفاع اEسعار المحلية فى النصف الثانى من  جنيه للمتر المربع ٢٧.٨ % ليبلغ٢٨بنسبة  في أسعار البيعمتوسط صا ارتفع
يظھر تدريجياً من خ6ل  الكامل لزيادة اEسعار ا�ثرمازال  .تعويم الجنية المصرى على متوسط اسعار التصدير أثرالربع الرابع و 

فى الربع و الزيادة اEضافية  ٢٠١٦من عام فى النصف الثانى من الربع الرابع  فقط تمت يادةحيث أن الزو الخسائر  قائمة اEرباح
  .٢٠١٧اEول من عام 

جنية للمتر المربع) نتيجة  ٢٢.٣:  ٢٠١٦% ( الربع الثالث من عام ٢٥مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط صافى السعر بنسبة 
  ية المصرى على متوسط اسعار التصدير.تعويم الجن أثر ارتفاع اEسعار المحلية و

 ٢٠١٦من عام  الرابعفى الربع  مليون جنيه ١٩٣.٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٥١ايرادات الب6ط بنسبة  ارتفعت
  .مليون جنية) ١٢٨.٤: ٢٠١٥(الربع الرابع من عام 

يرجع السبب  متر المربعجنيه لل ٢٩.٢ن العام الماضي ليبلغ % مقارنة بنفس الفترة م٣٤بنسبة  المبيعاتمتوسط تكلفة  ارتفع
الكامل لتضخم التكاليف يظھر تدريجياً من خ6ل قائمة اEرباح و  ا�ثر مازال.الى تحرير سعر صرف الجنية المصرىالرئيسى 

المبيعات على طلب اللمقابلة  . تم زيادة اEنتاج٢٠١٧الخسائر مع توقع استمرار زيادة التكاليف على مدار الربع اEول من عام 
  رات اEقتصادية .واEستفادة من الواف زيادةوتعويض بعض من تضخم التكاليف مع 

ط ذلك تباراتعويم الجنية المصرى و أثر% نتيجة ٢٢لمترالمربع بنسبة ل متوسط تكلفة المبيعاتمقارنة بالربع السابق ارتفع 
  بشكل عام.المصرى  هللجني مرتفعيضاً نتيجة التضخم الأبالتكاليف و

مليون جنية فى الربع الرابع من  ٠.٦مقارنة بمجمل خسارة  مليون جنية ١٠.٢ خسارةمجمل قطاع الب6ط فى الربع الرابع  حقق
  .٢٠١٥عام 

ليبلغ متر مربع)  ٥٤٨,٥٥٩( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% ٢الب6ط بنسبة حجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٦عام  نتائج
اEسواق مبيعات  انخفضت و متر مربع) ٦٨٨,٨٧٣% (٣بنسبة مبيعات السوق المحلية  ارتفعت مليون متر مربع. ٢٥.٢٤

مليون متر  ٠.١( %١١بنسبة السوق اللبنانية مبيعات  انخفضتكما مليون متر مربع)  ١.١% (٢٧بنسبة التصديرية اEقليمية 
  .مربع)

ليعكس زيادة اEسعار التى تمت فى الربع الرابع  جنيه للمتر المربع ٢٣.٨إلى % ليصل ١متوسط صافي أسعار البيع بنسبة  ارتفع
   تعويم الجنية المصرى على اسعار التصدير. أثرو  ٢٠١٦من عام 

مليون جنية  ٦٠٥.٤مقارنة بـ  مليون جنيه ٥٩٩.٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١إيرادات الب6ط بنسبة  انخفضتو
  .٢٠١٥فى عام 

ل يتقلو ذلك نتيجة  جنيه للمتر المربع ٢٤.٩ليبلغ  السابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٤متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة  ارتفع
مقترنة  لمواجھة ضعف المبيعات فى السوق المحلية واEسواق التصديرية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% ١٢اEنتاج بنسبة 

المصرى فى شھر نوفمبر على  هانخفاض قيمة العملة فى شھر مارس و تحرير سعر الصرف للجني أثرالطاقة و ةفلبارتفاع تك
  . ستوردة المستخدمة فى عملية انتاج الب6طمسعار المواد الأسعار الطاقة و أ

نفس الفترة من العام  عن مليون جنيه ٨٩.١مقارنة بمجمل ربح  مليون جنيه ٢٨.١مجمل خسارة  ٢٠١٦قطاع الب6ط فى عام  حقق
  السابق.
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  خHطات المياه

  

   خHطات المياهتحليل قطاع 

  %  السنة  %  الرابعالربع   

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

              مبيعات خ6طات المياه (بالقطعة)

 %١١٩ ١٢٦,٥١٥ ١٥٠,٩٣٨ %١٢٩ ٣٢,٩١٥ ٤٢,٥٣٠  مصر

 %٢٤٣ ٤١٥ ١,٠٠٧ %٨٣ ٢٣ ١٩  تصدير

 %١٢٠ ١٢٦,٩٣٠ ١٥١,٩٤٥ %١٢٩ ٣٢,٩٣٨ ٤٢,٥٤٩  (بالقطعة)مبيعات خHطات المياه  إجمالي

 %٠.٣ %٠.٣ %٠.٧ %)٠.٠( %٠.١ %٠.٠  تصدير / إجمالي المبيعات %

 %١٣٤ ٤٦.٩ ٦٣.٠ %١٩٢ ١٢.٦ ٢٤.٢  إيراد مبيعات خHطات المياه (مليون ج.م)  

 %١١٢ ٣٦٩.٧ ٤١٤.٥ %١٤٨ ٣٨٢.٥ ٥٦٧.٨  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٠٥ ٢٥٠.٨ ٢٦٢.٨ %٩٢ ٣٢٦.٦ ٢٩٩.٨  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٢٥ )٣١.٨( )٣٩.٩( %١١٩ )١٠.٨( )١٢.٨(    خ6طات المياهتكلفة مبيعات 

 %١٥٣ ١٥.١ ٢٣.٠ %٦١٩ ١.٨ ١١.٤  خ6طات المياهمجمل الربح 

 %٤.٤ %٣٢.٢ %٣٦.٦ %٣٢.٦ %١٤.٦ %٤٧.٢  خ6طات المياهھامش مجمل الربح 

   :٢٠١٦عام  من الرابعالربع 

من  الرابعالربع  قطعة خ6ل ٣٢,٩٣٨مقارنة بـ قطعة  ٤٢,٥٤٩% ليبلغ ٢٩بنسبة  الرابعالربع حجم المبيعات خ6ل  ارتفع
   .٢٠١٥ عام

ية وانخفاض قطعة) مع ارتفاع حجم المبيعات بسوق المحل ٨,٤٩٦% (٢٥ارتفع حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق بنسبة 
  حجم مبيعات التصدير.

نتيجة زيادة اسعار المواد المستخدمة وزيادة تكلفة  جنيه للقطعة ٥٦٧.٨ليصل إلى  % ٤٨متوسط سعر القطعة بنسبة  ارتفع
: ٢٠١٦% (الربع الثالث من عام ٤٧اEنتاج نتيجة تعويم الجنية المصرى. مقارنة بالربع السابق ارتفع صافى اEسعار بنسبة 

   ).جنية للقطعة ٣٨٧.٤

. مقارنة بالربع السابق ارتفعت مليون جنيه ٢٤.٢% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ٩٢ارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 
بلغت إيرادات قطاع . خ6ل الربع الرابع مليون جنيه) ٢٤.٢:  ٢٠١٦% (الربع الثالث من عام ١٦٠ا0يرادات بنسبة 
  0يرادات المجمعة.% من ا٤.٩الخ6طات نسبة 

من المتوقع ان يرتفع متوسط تكلفة  .جنية للقطعة نتيجة تشكيلة اEنتاج ٣٠٠.٠% ليبلغ ٨متوسط تكلفة القطعة بنسبة  ضانخف
  ة فى عملية اEنتاج .متكاليف المواد المستوردة المستخدارتفاع اEنتاج بحدة خ6ل اEشھر القادمة مقارنة بالعام السابق نتيجة 

 ٣٢.٥ مقدارب مجمل الربح ارتفع ھامشكما  مليون جنية ١١.٤ليصل إلى %  ٥١٨خ6طات المياه بنسبة مجمل ربح  ارتفع
    .% من مجمل ربح المجمعة١٦خ6ل الربع الرابع بلغت نسبة مجمل ربح قطاع الخ6طات  % ٤٧.٢نقطة مئوية ليصل الى 

  

   :٢٠١٦نتائج عام 

قطعة  لنفس الفترة من عام  ١٢٦,٩٣٠مقارنة بـ  قطعة ١٥١,٩٤٥ ليبلغ% ٢٠ة بنسب ٢٠١٦ عامفى حجم المبيعات  ارتفع
٢٠١٥.  

وزيادة اEسعار من خ6ل تشكيلة المنتجات  جنيه للقطعة ٤١٤.٥% ليصل إلى ١٢متوسط سعر القطعة بنسبة صافى  ارتفع
اً مع ضغوطات التضخم فى السوق تزامنن ٢٠١٦معظم زيادات اEسعار السنوية تمت خ6ل الربع الرابع من عام  .التى تمت

   المحلى و الواردات مما اتاح للسوق بزيادة اEسعار بشكل حاد.  
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  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مليون جنيه ٦٣.٠% لتصل إلى ٣٤بنسبة  ٢٠١٦ عاماEيرادات خ6ل  ارتفعت 

كذا زيادة التكاليف فى شھر مارس و أثروتشكيلة المنتج  ليعكس جنيه للقطعة ٢٦٢.٩% ليبلغ ٥متوسط تكلفة القطعة بنسبة  ارتفع
  .تعويم الجنية فى شھر نوفمبر على اسعار المواد المستوردة  أثر

ليصل إلى مئوية نقطة  ٤.٤ھامش مجمل الربح بمقدار  كما ارتفع مليون جنيه ٢٣.٠% ليبلغ ٥٣ارتفع مجمل الربح بنسبة 
٣٦.٦%.  

  

  المركز المالي 

و يرجع السبب الرئيسى فى مليون جنيه  ٢,٧٩٤.١ لتبلغ% ٢٩بنسبة  ٢٠١٦ على مدار عامشركة ليسيكو ل قيمة أصو ارتفعت
المصرى تبعاً الى تعويم الجنية المصرى خ6ل الربع  هعادة تقيم اEصول واEلتزامات بالعملة اEجنبية بالنسبة الى الجنيإذلك الى 

   .الرابع

  . مليون جنيه ١,٧٩٣.٦بلغ تل %٣٦بنسبة  إجمالي اEلتزاماتارتفع 

 أن قائمة المركز المالى وقد أظھرت%، ١٧% كما ارتفعت اEلتزامات بنسبة ٢٣ارتفعت ا�صول بنسبة مقارنة بالربع السابق 
  رأس المال العامل. ةارتفاع اEستثمارات و دور بدEً منمعظم النمو جاء نتيجة تحرير سعر صرف الجنية المصرى 

. مقارنة بالربع ٢٠١٦مليون جنية على مدار عام  ١,٣١٩ليبلغ مليون جنية  ٣٩٥أو ما يعادل % ٤٣بنسبة ين الدإجمالى  ارتفع
% من إجمالى ٤٥نتيجة أثر تعويم الجنية المصرى ما يمثل مليون جنية  ١٨٠% أو ما يعادل ١٦السابق ارتفع إجمالى الدين بنسبة 

  الدين على مدار العام.فى إجمالى نمو ال

مع تحسن النسبة فى الربع الرابع  ٢٠١٦على مدار عام  ٠.٩٥الى  ٠.٩١ منحقوق الملكية إلى نسبة صافى الدين  فعتارتكما 
   .) ١.٢٠x: ٢٠١٦(الربع الثالث من عام 
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 التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية
الذى حدث  المصري الجنيه تعويم نتائجب ركبي بشكل تأثرت ككل سوف والعام القادمة شھرا� صورة :٢٠١٧عام لالنظرة المستقبلية 

  .لماضىا نوفمبرشھر  وائلأ في
  

مما يعزز  السوق سعار فىبارتفاع ا� تكھنات ھناك. السوق المحلى في للمنتج جداً  القوي الطلب من أشھر أربعة الشركة شھدت
ً  شراءلعمليات ا   .التضخم معدEت ارتفاعب تأثري سوف منتجاتنا على الطلب أن المنطقي من ويبدو ،ا�سعار Eرتفاع تحسبا

والذى  التباطؤ ھذا وحجم مدةسنراقب . الطلب في مماثل انخفاض شھدناكما  الدوEر مقابل قلي6 المصري الجنيه ززعُ  فبراير، في
  .يناير خ6ل شاھدناه الذي القوي الطلب تى من بعدأ

  
 من كل في المخزونحجم عملية تخفيض  بعد الطلب ھذا لتلبية ٢٠١٧من  ولالربع ا� وفي الرابع الربع في ا0نتاج شركةال كثفت

تخفيض حجم  الشركة واصلت ذلك من الرغم على. الثالث الربع فيخاصًة و ،العام مدار على الصحية وا�دوات الب6طقطاعى 
على  ةالحالي للتوقعات نظراً  ٢٠١٧ عام من ا�ول الربع فيحجم المخزون  نمو على تدل المؤشرات. الرابع الربعفى  المخزون

  .العام مدار على مراقبةھذا ال تطلبي سوف لكن الشركة مبيعات موسميةالى  انظر للقلق مدعاة ليس ھذا. المحلي لطلبا
  

 ستمرن أن المتوقع ومن. الرابع الربع في وا�صول التكاليف وفي صادراتھا قيمة في حادة زيادة الشركة شھدت التعويم، ظل في
 قد فبراير في المصري الجنيه تعزيز أن من الرغم على مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٧عام  خ6لالنتائج  ھذه بمشاھدة

  .النتائج ھذه في التعدي6ت بعض يسبب
  

 نيهنتيجة تعويم الج المتوقعة التكاليف زيادة لتغطى المحلية السوق في عدة مرات سعارا� برفع الشركة قامت نوفمبر منتصف منذ
  .٢٠١٧ يناير منتصف في تتم التقرير ھذا منذ تاريخ زيادة آخر. المصرى

  
من  بالفعل ھاتتغطي تم التكاليف ةزيادن � مجمل ربح الشركة تزيد سوف -  ثبتت خ6ل العام إذا -  المحلية ا�سعار في الزيادة ھذه

 في تحسنال زيادة شأنه من وھذا الرابع، الربع في للشركة يةالتشغيل النتائج في تحسنا بالفعل نرى أن يمكننا. للشركة التصدير نشاط
  .اEشھر القادمة مبيعاتعلى  ينعكس سوف سعارا� زيادات تأثير نأحيث  القادمة اEشھر

  
  .٢٠١٧ عام في ا�سعار زيادات من مزيدال في تأمل الشركة فإن ،ارسعا�بزيادة  التكاليف عويض زيادةتفى  المنافسة استمرت إذا
  

رفع  الى دفعي سوف المصرى هالجني تعويم نأحيث  تكاليفال على الثانوي التضخم وأثر المحلي الطلب على مخاطرھناك  يكونس
 على ذلك تأثير وما الذى سوف يستقر سعر الصرفھو  ماو  التعويم، استمرار كيفية على اعتمادا. السوق المحلى في التضخم معدل

. تھاوقيم العملة نظام في التغيير فوائد ضد المالي وا�داء المبيعات على الضغوط بعض نرى أن كننايم واEستھ6ك، المحلية التكاليف

 ظھرتُ  فبراير لشھر ا�ولية المؤشرات القليلة القادمة. ا�شھر خ6لسعار ا� متوسطبتخفيض  المنافسة جبري قد السوقتباطؤ  إن

  .٢٠١٦ عام متوسط عن كثيرا تحسن مركزنا ولكن لسابقمقارنة بالشھر افى ال دتجس قد المخاطر ھذه من بعض

  
الخطط و الشركة تواجه التي التحدياتزالت  ما ،السوق المحلى فيالمصرى  الجنيه تعويملنتائج  ا0يجابي ا�ثر من الرغم وعلى

 السوق منالمزيد  و كسبعن حصتھا فى السوق المحلى  الدفاع في ل6ستثمار الشركة ستمروست. تتغير لم معھا للتعاملالموضوعة 
  .العامل المال ورأسمصروفات العمومية وال تكاليفال تقليل على تعمل الوقت نفس وفي للتصدير جديدة فرص عن والبحث المحلى

  
 مع التصدير أنشطة وتوسيع والمنطقة، المحلى السوق في حصتھا لبناء جھدھا قصارى بذل الشركة ستواصل نفسه، الوقت وفي

 .الصعبة البيئة ھذه في ممكن انتعاش وأسرع ممكن أداء أفضل لتقديم العامل المال رأس وخفض خدام المدخراتاست على العمل
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  اجتماع الجمعية العامة العادية ا عHن عن 

دى طريق الجيش سي ٥٤٤-  أمبfسوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق ھيلتون اسكندرية كورنيش قاعة 
في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وسوف تقوم الشركة  ٢٠١٧مارس  ٣٠اEسكندرية يوم الخميس الموافق  -بشر

باستعراض أدائھا المالي السنوي وفقاً لما جاء في ھذه النشرة خ6ل اجتماع الجمعية العامة العادية ، كما سيواصل مجلس اEدارة 
  استعراض احتياجات ا�عمال.

  تعلق بليسيكوما ي

  

) أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا�دوات الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق ا�وسط LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا�سھم :
ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير  فيعاما  ٥٠وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للب6ط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

  ا�سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين. إلى
  

ع الجغرافي تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة اEنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واEستثمار الناتجة عن الحجم اEقتصادي للنشاط والموق
تخدام مزايا التكلفة Eستھداف الحجم ا�كبر من السوق . إن ا0ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على اسفي مصر ولبنانواEستراتيجي 

  . تنافسية بجودة عالية وبأسعار
  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة بأوروبا، وان الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا�دوات
التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات وع6مات تجارية لشركات  معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل اEسم والع6مة

   أوروبية.
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو اKتصال:
  

      طاھر ج. غرغور
    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:
    ecico.comtgargour@l  :الكترونيبريد 

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على اKنترنت :
  قوائم النظرة المستقبلية

  
ربما تتطابق أو تتماثل مع استخدام احد  التيھذه النشرة قد تحتوى بعض ا�لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

أو  تت علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة بعض اEستراتيجيامفردا
الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط اEستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  وھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر 

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج  التيالمستقبلية أو الموضوعات ا0صدارات  فيالشركة 
ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق  التيقد تختلف مع النتائج المستقبلية  التيالحالية أو ا�داء أو التنفيذ �ھداف الشركة و

    لذلك لزم التنويه والتنبيه. “.ا "قوائم النظرة المستقبليةا0شارة إليھ
  
 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٥من  ١٣صفحة               ٢٠١٧مارس  ٩

  

  قائمة الدخل المجمعة   - ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %  السنة  %  الرابعالربع   

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦ (مليون ج.م)

       

 %١٠٩ ١,٣٧٠.٥ ١,٤٩٦.٤ %١٦١ ٣٠٧.٦ ٤٩٤.١  صافي المبيعات 

 %١١٦ )١,١٥٤.٣( )١,٣٤٣.١( %١٤٣ )٢٩٥.٥(  )٤٢١.٦(   ات  تكلفة المبيع

 %٧١ ٢١٦.٢ ١٥٣.٣ %٦٠٢ ١٢.٠ ٧٢.٥  مجمل الربح 

 %)٥.٥( %١٥.٨ %١٠.٢ %١٠.٨ %٣.٩ %١٤.٧  ھامش مجمل الربح (%) 

        

 %١٠٤ )٨٣.٠(  )٨٦.٠(  %١٠٩ )٢٤.٨(  )٢٧.٠(  مصاريف توزيع

 %١٠١ )١١٦.٩(  )١١٨.٤(  %١٧٤ )١٧.٥(  )٣٠.٥(   مصاريف إدارية

 %٢٨١ ٨.٩ ٢٥.١ %١٧٢ ٣.٢ ٥.٥  تشغيل أخري تإيرادا

 %٨٥ )٢٦.٣(  )٢٢.٣(  %٤٦ )١٧.٦(  )٨.١(   مصروفات تشغيل أخري

 %٤٧٦٦ )١.٠(  )٤٨.٣(  - )٤٤.٦(  ١٢.٣  التشغيل (خسائر) أرباح

 - - - - - %٢.٥  ھامش أرباح التشغيل(%)

        

 %١٢٩ ٢.٥ ٣.٢ %٧٤٨ ٠.٠ ٠.٢  استثماراتإيرادات 

 %٩٩٨ ١٢.٧ ١٢٦.٨ - )٠.٩(  ١١٢.٣ إيرادات تمويلية

 %١٣٣ )٨٠.٤(  )١٠٦.٧(  %١٦١ )١٩.٦(  )٣١.٧(   مصروفات تمويلية 

 %٣٨ )٦٦.٢(  )٢٥.٠(  - )٦٥.١(  ٩٣.١  قبل الضريبة وحقوق ا.قلية(الخسارة) الربح 

 - - - - - %١٨.٨  ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية

 %١٠٦٥ )٢.٥(  )٢٦.٦(  - ١.٠ )١١.٤(   ضرائب دخل العام 

 %١٣٢ ٢.٩ ٣.٨ - ٠.٨ )٠.٨(   ضرائب الدخل المؤجلة 

 %٧٣ )٦٥.٩(  )٤٧.٨(  - )٦٣.٣(  ٨٠.٩  بعد الضريبة (الخسارة)  الربح

 - - - - - %١٦.٤  ھامش الربح بعد الضريبة

        

 - ٠.٨ )٢.٣(  - ٠.٩ )١.٥(   حقوق ا�قلية 

 %٧٧ )٦٥.١(  )٥٠.١(  - )٦٢.٤(  ٧٩.٥  (الخسارة)صافي الربح 

 - - - - - %١٦.١  ھامش صافي الربح(%)
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  المجمع مالىال ركزقائمة الم –ليسيكو مصر 

  

  الىالم ركزالم

  (%) ٢٠١٥/ ٢٠١٦    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  (مليون ج.م)
    

 %٢٢٥ ١٦٨.٠ ٣٧٧.٤ جلالنقدية واEستثمارات قصيرة ا�

 %١٢٧ ٧٠١.٠ ٨٨٩.٨ المخزون

 %١٣٩ ٤٩٦.٧ ٦٩٠.٧  مدينون

 %١٠٧ ٦٢.٢ ٦٦.٣  مستحق من أطراف ذوي ع6قة

 %١٤٢ ١,٤٢٧.٩ ٢,٠٢٤.٢  إجمالي ا.صول المتداولة

     

 %١٠٢ ٦٧٨.٣ ٦٨٩.٢  اcصول الثابتة (صافي)

 %١٣٠ ٢٢.١ ٢٨.٦  أصول غير ملموسة 

 %٤٠ ٠.٤ ٠.٢  ما طويلة اcجل إيجارات مدفوعة مقد

 %١٠٩ ١٢.٥ ١٣.٧  مشروعات تحت التنفيذ 

 %٢٣٣ ٥.٨ ١٣.٦  استثمارات أخري

 %٢٠٨ ١١.٨ ٢٤.٦  أوراق قبض طويلة اcجل

 %١٠٥ ٧٣٠.٩ ٧٦٩.٨  إجمالي ا�صول الطويلة ا�جل 

 %١٢٩ ٢,١٥٨.٨ ٢,٧٩٤.٠  إجمالي ا�صول 

     

 %١٤٦ ٨٢٦.٧ ١٢٠٤.٤  بنوك سحب علي المكشوف

 %١٢٦ ٣٧.٧ ٤٧.٣  أقساط تستحق السداد خ>ل العام 

 %١٦٤ ١٠٩.٦ ١٧٩.٨  موردون و أوراق دفع 

 %١١٢ ٢١١.٧ ٢٣٧.٩  ارصده دائنة أخري 

 %٢٠٨ ٠.٤ ٠.٩  مستحق �طراف ذوي ع>قة

 %٥٥ ٣٥.٥ ١٩.٦  مخصصات

 %١٣٨ ١,٢٢١.٧ ١,٦٨٩.٨  إجمالي ا(لتزامات المتداولة
     

c١١٢ ٦٠.٠ ٦٧.٣  جلقروض طويلة ا% 

 %٠ ٠.٣ ٠.٠  التزامات طويلة اcجل أخري 

 %١٠٩ ٩.٨ ١٠.٧  مخصصات

 %٨٤ ٣٠.٦ ٢٥.٨  ضريبة الدخل مؤجلة 

 %١٠٣ ١٠٠.٨ ١٠٣.٨  طويلة ا�جل  تإجمالي ا(لتزاما

 %١٣٦ ١,٣٢٢.٥ ١,٧٩٣.٦ تإجمالي ا(لتزاما
     

 %٩١ ٥.٨ ٥.٢  حقوق ا�قلية 

 %١٠٠ ٤٠٠.٠ ٤٠٠.٠  رأس المال المصدر

 %١٥٤ ٣٧٦.٢ ٥٧٩.٧  احتياطيات 

 %٥٥ ١١٩.٥ ٦٥.٦  ا�رباح المحتجزة

 %٧٧ )٦٥.١( )٥٠.١(  العام  خسارةصافي 

 %١٢٠ ٨٣٠.٦ ٩٩٥.٢ إجمالي حقوق الملكية 

 %١٢٩ ٢,١٥٨.٨ ٢,٧٩٤.٠  إجمالي حقوق الملكية وا(لتزامات  
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  المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 

 

  %  السنة  ئمة التدفقات النقديةقا

  ١٥/  ١٦   ٢٠١٥  ٢٠١٦  (مليون ج.م)

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 
 %٧٧ )٦٥.١(  )٥٠.١(      عامصافي ربح ال

 %٤٢ ١٠٢.٦ ٤٣.٢  إھ6ك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 

 - ٠.٢ )٦.٣(   استھ6ك ا�صول غير الملموسة وفروق الترجمة 

 %١٠٦٥ ٢.٥ ٢٦.٦  لعامالدخل عن اضرائب 

 %٢٧٧ )٩.١(  )٢٥.٠(   ضرائب الدخل المدفوعة

 %١٥٥ )٣.١(  )٤.٨(   ضرائب الدخل المؤجلة

 %١٠٠ ٠.٢ ٠.٢  إيجار مدفوع مقدماً 

 %١٨٥٦ )٠.١(  )١.٠(   أرباح رأسمالية

 %٣١٤ ٢٥.٨ ٨١.٢  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا

 %١٢٨٤ )١.٤(  )١٧.٨(   إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا

 %١١٠ ٣٠.٦ ٣٣.٧  حصة العاملين في ا�رباح 

 %١٥ )٣.٧(  )٠.٥(   الزيادة / (نقص) بحقوق ا�قلية 

 %٧٣٥ ٢٩.٢ ٢١٤.٧  الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة

 %٥٨٤ )٣٣.٧(  )١٩٧.٠(   (الزيادة) / نقص بالمخزون 

 %٤٩٤ )٥٠.٩(  )٢٥١.٢(   (الزيادة) / نقص في المدينون 

 - )٣١.٣(  ٩١.٢  الزيادة / (نقص) في الدائنون

 %١٨٨ )٩.١(  )١٧.١(   مخصصات مستخدمة

 %٣٤ )٠.٩(  )٠.٣(   زيادة / (نقص) التزامات طويلة ا�جل أخري

 %٠ ٥٧.٩ ٠.٠  المدفوع في اEستثمارات ا�خرى

 - )٣.٠(  ٣.١  الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل

 - ٣٧.٨ )٧٧.٣(   النقدية من أنشطة  التشغيلصافي 

      التدفقات النقدية من أنشطة اKستثمار 
 %٧٩ )٧٣.٨(  )٥٨.٤(   إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 %٢٠٩ )٠.١(  )٠.٣(   ا�صول غير الملموسة

 %١٥٧٧ )٠.٥(  )٧.٧(   صافى التغير فى اYستثمارات المتداولة اcخرى

 %١٨٧ ٢.١ ٤.٠  حص6ت من بيع أصول ثابتةمت

 - ١٨.٥ )١٥.٨(   زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جل

 %١٤٥ )٥٣.٨(  )٧٨.٢(   صافي النقدية من نشاط اKستثمار

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 - )٣٧.٦(  ٧.٣  زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل 

 - )٧.٢(  ٩.٧  ل6لتزامات طويلة ا�جل ء الحاليالجززيادة / (نقص) في 

 %٥٨ )٥١.٢(  )٢٩.٨(   توزيعات أرباح

 %١٣ )٩٦.٠(  )١٢.٨(   صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 %١٥٠ )١١٢.٠(  )١٦٨.٣(   عامصافي التغير في النقدية وما في حكمھا خHل ال

 %١٢٠ )٥٤٦.٧(  )٦٥٨.٧(   عامصافي النقدية وما في حكمھا أول ال

 %١٢٦ )٦٥٨.٧(  )٨٢٧.٠(   عامصافي النقدية وما في حكمھا أخر ال

     

  


