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  ١١ من ١صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

  
  

  ٢٠٠٩عام الربع األول من نتائج أعمال 
 

CA.LCSW; LECI LI; L. LECIq ;:رمـز األسـهم  (  أعلنت ليسيكو مـصر :٢٠٠٩ مايو ٥ في اإلسكندرية
LECI EY (٢٠٠٩عام الربع األول من  عن األعمال المجمعة نتائج .  

  

    نتائج الشركةعلي لمحه
  

   ٢٠٠٩عام الربع األول ل
  

 )  الصحي قطاعمن% ٥٥٫٥ ( مصريهمليون جني ٢٤٢٫٤لتبلغ %  ٨ عدلمنخفضت با ليسيكو مبيعات •

 مبيعاتالحجم   حيث انخفض مصريهمليون جني ١٣٤٫٦لتبلغ  %٢٢ انخفضت بمعدل مبيعات الصحي •
 ) تصدير%  ٦٠٫٢(  قطعةمليون ١٫٢ ليبلغ% ١٣بمعدل 

يادة األسعار في عام ، مدفوعة بز مصريهمليون جني ١٠٧٫٨  لتبلغ%١٩ بمعدلارتفعت البالط مبيعات  •
       )تصدير% ٢٠٫٦ (مليون متر مربع ٥٫٩ ليبلغ%  ٢ بمعدلحجم المبيعات  إنخفض بينما، ٢٠٠٨

 التشغيل ألرباح الهامش ارتفعو مصري همليون جني ٤٢٫٨ لتبلغ%  ٢ بمعدل ارتفعت أرباح التشغيل •
 .%١٧٫٧نقطة مئوية إلي  ١٫٨بمقدار

 ٢٫٣بمقدار هامش صافي الربح انخفضمصري  ومليون جنيه  ٢١٫٦ لغليب%  ٢٧ بمعدل انخفضصافي الربح  •
  .% ٨٫٩ إلينقطة مئوية 

  
يسرني إبالغكم تحقيق   : " رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله       -جلبرت غرغور / وقد علق السيد    

  .المناخ اإلقتصاديصعوبة من نمو في الربح التشغيلي والهامش خالل الربع األول من العام، على الرغم ليسيكو 
  
أمـا  . اإليرادات واألربـاح والهـامش  في تحقيق نمو قوي في  بشكل كبير   ، حيث ساهم    جيداًًآداء   قطاع البالط    حقق"

وإلى عمالء  بالنسبة لقطاع األدوات الصحية، فقد حققنا نمو في حجم التصدير إلى الشرق األوسط واألسواق الجديدة                
  . والواليات المتحده األمريكيةالتصنيع للغير بأوروبا 

  
على الرغم من هذه اإلنجازات، فالتراجع في حجم وقيمة مبيعات األدوات الصحية الذي شاهدناه في نهايـة العـام                   "

الماضي استمر في الربع األول من العام الحالي، وذلك نتيجة لضعف المبيعات في أسواقنا الرئيـسية فـي مـصر                    
هذا التراجع في المبيعات توافق مع إستمرار هبوط        . ا تراجع المبيعات لمجموعة سانيتك    وفرنسا والمملكة المتحده وكذ   

  . أسعار صرف الجنيه اإلسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري
  
تنميـة  في  أننا مستمرين   باإلنجازات المحققه في إختراق أسواق وعمالء جدد وأؤكد لكم          ومع ذلك، فأنا متحمس جداً      "

وأنا متفائل بحذر بأننا سوف نشاهد نجاحات كبيرة محققه من هذه الجهود علـى المـدى                . ص الجديدة العديد من الفر  
  . المتوسط
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 نقطة مئوية   ٢قد استطعنا تحقيق نمو في هوامش التشغيل بحوالي         فعلى الرغم من تراجع اإليرادات في هذا الربع،         و"
 المقدم  دعمال نتيجةًمن العاملين بالشركة لتخفيض التكاليف و     لجهود الكبيرة المبذولة    نتيجة ا ونمو في الربح التشغيلي،     

  . الحكومة المصريةمن
  
أوجه العمل المختلفة وسنستمر في وضع قواعد صارمة في هذا الشأن مـن اآلن              لقد إتبعنا سياسة ترشيد اإلنفاق في       "

صرية أسعار الطاقة التي تم زيادتها       أعادت الحكومة الم   ٢٠٠٩وكما أبلغتكم سابقاً، إعتباراً من شهر فبراير        . فصاعداً
هذا اإلنخفاض الهام في تكلفة الطاقة إنعكس على نتائج أعمال الربع األول من العام لكالً من                . على قطاع السيراميك  

  . قطاعي األدوات الصحية والبالط
  
تجة عـن أسـعار صـرف        زيادة مصاريف التمويل والخسائر النا     نتيجةأرباحنا التشغيلية سلباً    على الرغم من تأثر     "

وبدون شك هذه أوقـات عـصيبة        .  إال إنني مسرور بآدائنا الكلي في الربع األول من العام الحالي           العمالت األجنبية 
 عمالء وأسواق جدد باإلضافة     تقطابتمر بها صناعاتنا عالمياً والذي إنعكست آثاره على نتائجنا ولكن قدرتنا على إس            

القـدرة   العاصفة الحالية ولكن     مواجهةمنحني ثقة كبيرة في قدرة ليسيكو ليس فقط         إلى نجاحنا في تخفيض التكاليف      
  ".منهااإلستفادة على 

   

% ٨على الرغم من تراجع مبيعاتنا بنسبة " عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائالً –إيلي بارودي / أضاف السيد 
 خالل الربع رة من العام الماضي، فقد حققنامقارنة بنفس الفت% ٢٢وإنخفاض إيرادات قطاع األدوات الصحية بنسبة 

. أعمال تصنيع األدوات الصحية للغيرفي إختراق أسواق جديدة وتطوير تمثلت هامة  إنجازات األول من العام الحالي
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو قوي % ١٣زاد تصدير األدوات الصحية للشرق األوسط بنسبة 

  .خصوص لليبيا والعراق والجزائرعلى وجه ال
مبيعات في أسواقنا الرئيسية بفرنسا المن تراجع مبيعات التصنيع لمجموعة سانيتك والعالمية لقد عانينا في األسواق "

في ملموس لقد حققنا نجاح ومن جانب آخر، . آان هذا متوقعًا في ظل الوضع اإلقتصادي الراهنوالمملكة المتحده و
  . بالواليات المتحدة األمريكيةالغير في مبيعات التصنيع لصالح  جيدا وحققنا نمومبيعاتنا أللماني

ومن أجل اإلستعداد لمواجهة التحديات المتوقعة من تباطؤ اإلقتصاد العالمي، تبنت ليسيكو مبادرة تخفيض التكاليف "
.  الربع األول من العام الحاليعنالنا  نتائج أعمفيالمحققة منذ بداية هذا العام، ويمكنك مالحظة تأثير هذه الوفورات 

وتخفيض مصاريف التسويق اإلدارية ، وطبقت برامج لخفض تكاليف السفر والمصاريف الرواتبخفضت ليسيكو 
مقارنة بنفس الفترة من % ١٦ونتيجة ذلك، تراجعت مصاريف التوزيع والمصاريف اإلدارية بنسبة . بصورة آبيرة
 المنفعة المحققة من مبادرة خفض التكاليف ستستمر في الشهور القادمة حتى تحقق هذه انا على يقين أن. العام الماضي
  .افها المرجوهدالبرامج أه

أنا مسرور بآداء الشرآة الكلي في هذا الربع ومتفائل بحذر بأننا سنشهد نتائج أفضل في الفترات القادمة ألننا "
  . " على أساس سليمترشيد إنفاقنامستمرين في تنمية فرص بيعية جديدة وتحسين آفائتنا و
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  لمحه من  قائمة اإلرباح والخسائر 

  %  لربع األول      

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩        )م. جمليون(

  %٧٨  ١٧٣,٢  ١٣٤,٦        الصحي 

  %١١٩  ٩٠,٩  ١٠٧,٨        البالط

  %٩٢  ٢٦٤,١  ٢٤٢,٤        صافي المبيعات 

  %)١٠,١(  %٦٥,٦  %٥٥,٥        )%(عات صافي المبي/الصحي

  %٩١  )١٧٢,٢(  )١٥٦,٤(          المبيعاتتكلفة 

  %)٠,٧(  %)٦٥,٢(  %)٦٤,٥(        (%) المبيعاتيصاف/تكلفة المبيعات 

  %٩٤  ٩١,٩  ٨٦,٠        مجمل الربح 

  %٠,٧  %٣٤,٨  %٣٥,٥         (%)هامش مجمل الربح 

  %٨٤  )٤٩,٤(  )٤١,٧(        )أ.ت.م(مصاريف توزيع وإداريه 

  %)١,٥(  %)١٨,٧(  %)١٧,٢(        (%)صافي المبيعات / أ .ت.م

  %٣٦٩  )٠,٤(  )١,٦(        أخريتشغيل  )مصروفات/(تإيرادا صافي 

  %)٠,٥(  %)٠,٢(  %)٠,٦(         %صافي مبيعات/أخري تشغيل  ) مصروفات/(تإيراداصافي 

  %١٠٢  ٤٢,١  ٤٢,٨        أرباح التشغيل

  %١,٨  %١٥,٩  %١٧,٧        (%) أرباح التشغيلهامش

  %٧٣  ٢٩,٦  ٢١,٦        لربح اصافي 

  %)٢,٣(  %١١,٢  %٨,٩        (%)هامش صافي الربح

  % ٨بمعدل في اإليرادات تراجع مع الربح التشغيلي زيادة  :٢٠٠٩ عامالربع األول من نتائج 

 مدفوعاً  مليون جنيه مصري،٢٤٢,٤ في الربع األول لتبلغ  الماضيملعابا مقارنة %٨ ةاإليرادات بنسبتراجعت 
الحاد في سعر صرف للتراجع  إيرادات األدوات الصحية ناتج عن اإلنخفاض في متوسط أسعار البيع نتيجة تراجعب

حجم المبيعات لتراجع المتوقع في اأيضاً بسبب  إيرادات األدوات الصحية وتراجعت. الجنيه اإلسترليني واليورو
 وإستمرار ٢٠٠٨ناتج عن زيادة األسعار خالل عام قوياً آداء قطاع البالط حقق مقابل هذا،  .لصالح مجموعة سانيتك
      .الطلب القوي على البالط

أدت الزيادة في مبيعات البالط إلى تحول المزيج البيعي لليسيكو لصالح قطاع البالط، مع إنخفاض مبيعات األدوات 
  . ٢٠٠٨خالل نفس الفترة من عام % ٦٥,٦للربع األول مقارنة بنسبة % ٥٥,٥الصحية إلى 

 نقطة ٠,٧ مليون جنيه مصري، بينما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ٨٦بلغ يل% ٦بنسبة تراجع مجمل الربح 
في مجمل الربح ناتج عن اإلنخفاض في حجم مبيعات هذا التراجع %. ٣٥,٥مئوية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 

  .على عوائد التصديربدوره أثر  األدوات الصحية صاحبه تحرك سلبي ألسعار صرف العمالت األجنبية

من صافي المبيعات % ١٧,٢بنسبة  نقطة مئوية ١,٥ بمعدلة اإلداريالمصروفات نسبة مصروفات التوزيع وتراجعت 
بمعنى آخر، إنخفضت مصروفات التوزيع والمصروفات . ٢٠٠٨في الربع األول من عام % ١٨,٧بنسبة مقارنة 

نتيجة تأثير مبادرة اإلدارة في تخفيض التكاليف، التراجع جاء هذا . نيهمليون ج ٤١,٧لتبلغ % ١٦بنسبة اإلدارية 
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 وليسيكو PLCباإلضافة إلى تأثير إنخفاض أسعار صرف العمالت األجنبية على تكاليف التصنيع لكل من ليسيكو 
  . فرنسا

خسارة في نفس  نيه مليون ج٠٫٤ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١٫٦حقق صافي الدخل غير التشغيلي خسارة بلغت 
  .الفترة من العام السابق

 مليون جنيه عن الربع األول من عام ٤٢,٨مقارنة بالعام السابق لتبلغ % ٢ارتفع الربح قبل الفائده والضريبة بنسبة 
  %.١٧,٧ نقطة مئوية بنسبة ١,٨، مع إرتفاع هامش الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة بمعدل ٢٠٠٩

 ١١,٦ لتبلغ ٢٠٠٩مقارنة بالعام الماضي خالل الربع األول من عام % ٢٥ف التمويل بنسبة ارتفعت صافي مصاري
 مليون جنيه عن الربع ٢,٢مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٦٢انخفضت الفائدة الدائنة بنسبة . مليون جنيه مصري

الزيادة في صافي ف .ون جنيه ملي١٣,٨عن العام السابق لتبلغ % ٨األول، وكذا انخفضت الفائدة المدينة بنسبة 
اإلستراتيجية في تخفيض إجمالي الديون وتحويل إدارة الشركة الربع تعكس قرارات هذا المصاريف التمويلية عن 

إلى ديون مدينة بالجنيه المصري بمعدل فائده أعلى وذلك لتقليل التعرض لتقلبات الديون المدينة بالدوالر األمريكي 
  .بيةأسعار صرف العمالت األجن

مليون جنيه مصري مقارنة  ٢,٣حققت ليسيكو خسارة ناتجة عن فروق سعر صرف العمالت األجنبية بلغت 
  .٢٠٠٨ مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام ٢,٩بمكاسب بلغت 

  مليون جنيه٣,٦بمبلغ  مقارنة  مصريمليون جنيه ٤,٥ بلغت ٢٠٠٩ األول من عام الربعأعباء الضرائب عن 
  .الفترة من العام السابقنفس عن  مصري

 نقطة مئوية ٢,٣هامش صافي الربح بمعدل تراجع ، مع  مليون جنيه٢١,٦ليبلغ % ٢٧بنسبة تراجع صافي الربح 
                     .٢٠٠٨عن نفس الفترة من عام % ١١,٢مقارنة بنسبة % ٨,٩بنسبة 

  التحليل القطاعي 

  األدوات الصحية

  تحليل قطاع الصحي 

  %  ألوللربع ا      

        ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

              ")٠٠٠ألف (مبيعات الصحي بالقطعة

  %٨٢  ٥٥٦  ٤٥٧         مصر

  %٢٠٥  ١٦  ٣٢         لبنان 

  %٨٨  ٨٣٦  ٧٣٨        تصدير 

  %٨٧  ١,٤٠٧  ١,٢٢٦        أجمالي مبيعات الصحي بالقطعة

  %٠,٧  %٥٩,٤  %٦٠,٢       %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %٧٨  ١٧٣,٢  ١٣٤,٦        ) م.مليون ج(إيراد مبيعات الصحي 

  %٨٩  ١٢٣,٠  ١٠٩,٧        )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %٩٨  ٧٨,٥  ٧٧,١        )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %٨٦  )١١٠,٥(  )٩٤,٦(          تكلفة إنتاج صحي

  %٦٤  ٦٢,٦  ٤٠,٠        مجمل الربح القطاع الصحي

  )%٦,٥(  %٣٦,٢  %٢٩,٧        هامش مجمل الربح القطاع الصحي 
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  . مليون قطعة ١,٢قطعة إلي  ١٨١٠٠٠أو % ١٣ بمعدلحجم مبيعات الصحي  تراجع: ٢٠٠٩الربع األول لعام 

نمو حجم مبيعات التصدير لجميع المناطق مقارنة بالعام السابق على الرغم من التباطؤ اإلقتصادي، ولكن في المقابل 
يتك كما كان متوقعاً، باإلضافة إلى إنخفاض حجم المبيعات في من خالل مجموعة سانحجم التصنيع للغير تراجع 
  .مصر

 هذا في الغالب بسبب أن حجم . قطعة٤٥٧٠٠٠ قطعة إلى ٩٩٠٠٠أو % ١٨بنسبة تراجع حجم المبيعات في مصر 
بل  كان أعلى من الالزم بسبب إعتماد موزعينا على زيادة مخزونهم مسبقاً ق٢٠٠٨المبيعات في الربع األول من عام 

  .ولكن تراجع حجم المبيعات يعكس أيضاً بعض الضعف في السوق المصري. اإلعالن عن زيادات األسعار

% ٦٠,٢بلغ التصدير نسبة حيث .  مليون جنيه١٣٤,٦مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٢٢بنسبة تراجعت اإليرادات 
  .يجة إلنخفاض المبيعات في مصر نت٢٠٠٨عن الربع األول من عام % ٥٩,٤بنسبة مقارنةً من حجم المبيعات 

 جنيه مصري للقطعة، ١٠٩,٧مقارنة بالعام السابق لتبلغ % ١١بنسبة تراجعت متوسط أسعار األدوات الصحية 
  . تأثير هبوط سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليورو على مبيعات التصديرنتيجة 

 جنيه مصري للقطعة، نتيجة انخفاض سعر ٧٧,١مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٢متوسط التكاليف انخفضت بنسبة 
تأثرت تكاليف الصناعية . صرف الجنيه اإلسترليني واليورو والذي قابله إرتفاع في متوسط تكاليف اإلنتاج في مصر

خالل النصف الثاني من تكاليف الباإلضافة إلى الزيادة التضخمية في حجم اإلنتاج تراجع  غير المباشرة سلباً نتيجة
  .٢٠٠٨عام 

 نقطة مئوية مقارنة بالربع األول من العام الماضي ليبلغ نسبة ٦,٥تراجع هامش مجمل ربح األدوات الصحية 
  . مليون جنيه٤٠ليبلغ % ٣٦مجمل الربح بنسبة وتراجع % ٢٩,٧

  البالط

  تحليل قطاع البالط 

  %   الربع األول      

        ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

              ")٠٠٠الف (٢ البالط ممبيعات

  %٩٤  ٤,٥٠٦  ٤,٢٣٢        مصر

  %١٦١  ٢٦٨  ٤٣١        لبنان 

  %٩٩  ١,٢٢٥  ١,٢٠٩        تصدير 

  %٩٨  ٥,٩٩٩  ٥,٨٧٢        أجمالي مبيعات البالط 

  %٠,٢  %٢٠,٤  %٢٠,٦        %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %١١٩  ٩٠,٩  ١٠٧,٨        ) م.مليون ج(إيراد مبيعات البالط 

  %١٢١  ١٥,٢  ١٨,٤        )٢م/م .ج(بيع الط سعر متوس

  %١٠٢  ١٠,٣  ١٠,٥        )٢م/ م .ج(تكلفة المتوسط 

  %١٠٠  )٦١,٧(  )٦١,٨(         البالطتكلفة إنتاج 

  %١٥٧  ٢٩,٣  ٤٦,١        مجمل الربح القطاع البالط

  %١٠,٥  %٣٢,٢  %٤٢,٧          مجمل الربح قطاع البالطهامش

  



م.م.مصر شليسيكو  نشرة إخبارية  
  
 

  ١١ من ٦صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

مقارنة بالربع األول من العام الماضي لتبلغ % ٢بنسبة تراجعت  عات البالط مبيحجم: ٢٠٠٩عام الربع األول من 
  . مليون متر مربع٥,٩

 نتيجة زيادة  جنيه لكل متر مربع١٨,٤مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٢١ارتفع متوسط صافي األسعار بنسبة 
 من لبنان مع إرتفاع متوسط سعر في حجم المبيعات تأتيالزيادة من النسبة الكبرى  .األسعار في معظم األسواق

أيضاً إلى بأسعار منخفضة أدى في السوق المصري البالط والذي يباع حجم مبيعات تراجع البيع، في المقابل 
  . المساهمة في هذه الزيادة

  .مربعالمتر لل% ٢نسبة الزيادة الكبيرة في مبيعات لبنان أدت إلى زيادة متوسط التكلفة بنسبة 

 مليون جنيه كما ارتفع هامش ربح ٤٦,١مقارنة بالعام الماضي ليبلغ % ٥٧ح عن الربع بنسبة ارتفع مجمل الرب
  %.٤٢,٧نقطة مئوية بنسبة  ١٠,٥القطاع بمعدل 

  

  المركز المالي 

مليون جنيه مصري  ١٦٣٦,٠ لتبلغ ٢٠٠٩في الثالث شهور األولى من عام % ١قيمة األصول بمعدل تراجعت 
  . المخزوننتيجة النخفاض 

 مليون جنيه مع انخفاض أوراق الدفع وإجمالي مستوى الديون ٨٩٢,٩تبلغ ل% ٤بنسبة إجمالي االلتزامات انخفضت 
  . ٠,٥٤تحسن صافي الديون إلى حقوق الملكية بنسبة وخالل الربع األول، 

  



م.م.مصر شليسيكو  نشرة إخبارية  
  
 

  ١١ من ٧صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

  التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

   :٢٠٠٩ عامل النظرة المستقبلية

تأثير السلبي للتباطؤ اإلقتصادي العالمي خالل باقي العام وإتجاه سعر صرف الجنيه من المتوقع أن يستمر ال
  .المصري مقابل الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورو

تشير الدالالت في هذا و. لزيادة حصتها في السوق مع إختراق أسواق جديدةباإلضافة إلى أستمرار ليسيكو في سعيها 
والشرق األوسط ) بدون مجموعة سانيتك(شهد نمو في حجم صادرتنا إلى أوروبا ول من العام الشأن أن الربع األ

  .على الرغم من الوضع اإلقتصادي العالمي

  . والربحيةتقليل الضغوط على األرباحمن أجل التكاليف سياسة ترشيد ستستمر ليسيكو في متابعة إدارة و

 واليورو مقابل الجنيه المصري ستتراجع قيمة جنيه اإلسترلينيانه في حالة عدم إرتفاع سعر صرف الومع ذلك، 
إيراداتنا من التصدير وفي هذه الحالة سيكون من المحتمل عدم تسجيل نفس المستوى من اإليرادات واألرباح المحققه 

  . في العام الماضي

سعار الطاقة التي تم  إعادة أ٢٠٠٩ فبراير ١٧ أعلنت الحكومة المصرية في :٢٠٠٩إنخفاض أسعار الطاقة في 
ينص القرار على . بما فيها قطاع السيراميك الذي تعمل به ليسيكو لعدد من القطاعات ٢٠٠٨ يونيه ٣٠زيادتها في 

يطبق هذا القرار على كالً . ٢٠٠٩ حتى نهاية عام ٢٠٠٩ فبراير ١إعتباراً من أسعار الطاقة التي تم زيادتها إعادة 
   .مثلما حدث عند تطبيق زيادة األسعار في نهاية شهر يونيه من العام الماضيالط من قطاعي األدوات الصحية والب

 م للسادة.م.شركة ليسيكو مصر ش أعلنت :٢٠٠٩ مايو ٢١توزيع األسهم المجانية إعتباراً من يوم الخميس 
قة الهيئة العامة ، ومواف٢/٤/٢٠٠٩العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ  قرار الجمعية العامة المساهمين أنه بموجب

وذلك لمشتري السهم حتى نهاية جلسة أسهم مجانية % ١٠توزيع قد تقرر ف ٢٣/٤/٢٠٠٩لسوق المال الصادرة في 
من  ٢١/٠٥/٢٠٠٩يوم الخميس  أن يتم توزيع األسهم المجانية اعتبارا من  على٢٠/٠٥/٢٠٠٩ األربعاء تداول يوم

  .يالمركز القيدخالل شركة مصر للمقاصة واإليداع و



م.م.مصر شليسيكو  نشرة إخبارية  
  
 

  ١١ من ٨صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

  ما يتعلق بليسيكو

  
أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية ) LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY :رمز األسهم (ليسيكو 

 عاما ٤٥وبالجودة التصديرية بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 
  . أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين هذه الصناعة وبخبرةفي
  

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط 
 لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة إن اإلستراتيجية التسويقية. في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي واالستراتيجي 

  .  تنافسيةالستهداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة  الصحيةتقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من األدوات
صديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم ت

   .وعالمات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  :لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال
  

      غرغور. طاهر ج 
     +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  :تليفون
       +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    :فاكس
    com.lecico@tgargour  :الكترونيبريد 

 
  

  com.lecico.www :زوروا موقعنا على االنترنت 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
طابق أو تتماثل مع  ربما تتالتيتتعلق بأعمال ووظائف الشركة و" قوائم النظرة المستقبلية"هذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ 

أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة " تنبؤات" "توقعات" "تخطيط" "سوف"استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل 
مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  .  أو الخططتبعض االستراتيجيا

 تحمل نسبة من المخاطر أو التي اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات في تعكس وجهة نظر الشركة وهذه القوائم أيضا قد
 قد تختلف مع التيكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألهداف الشركة و. عدم التأكد أو الفروض

 لذلك .“قوائم النظرة المستقبلية"ا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها  ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيالتيالنتائج المستقبلية 
    .لزم التنويه والتنبيه

  
 
  
  



م.م.مصر شليسيكو  نشرة إخبارية  
  
 

  ١١ من ٩صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

    قائمة الدخل المجمعة -ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %   الربع األول      

)م. جمليون(        ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
       

%٩٢ ٢٦٤,١ ٢٤٢,٤   صافي المبيعات   
)١٥٦,٤(      تكلفة المبيعات  )١٧٢,٢(  ٩١%  
%٩٤ ٩١,٩ ٨٦,٠   مجمل الربح   

(%) هامش مجمل الربح      ٣٥,٥%  ٣٤,٨%  ٠,٧%  
       

)١٥,٨(    مصاريف توزيع  )٢١,٨(  ٧٢%  
)٢٥,٨(    مصاريف أداري  )٢٧,٦(  ٩٤%  

%٥٣ ١,٢ ٠,٦     تشغيل أخريتإيرادا  
)٢,٢(    مصروفات تشغيل أخري  )١,٦(  ١٣٥%  

%١٠٢ ٤٢,١ ٤٢,٨   ح التشغيلأربا  
(%)هامش أرباح التشغيل     ١٧,٧%  ١٥,٩%  ١,٨%  

       
%٣٨ ٥,٨ ٢,٢    فوائد دائنة  

)١٣,٨(    مصروفات تمويليه   )١٥,١(  ٩٢%  
)٢,٣(    فروق تقيم عمالت أجنبيه  ٢,٩ ( ٨٠% ) 

%٨١ ٣٥,٧ ٢٨,٩   الربح قبل الضريبة و حقوق األقلية  
الضريبة و حقوق هامش الربح قبل 

 األقلية
   ١١,٩%  ١٣,٥%  )١,٦(%  

       
)٤,٠(    ضرائب الدخل العام   )٢,١(  ١٨٩%  

)٠,٥(    ضرائب الدخل مؤجلة   )١,٥(  ٣١%  
%٧٦ ٣٢,٢ ٢٤,٥   الربح بعد الضريبة  

%١٠,١    هامش الربح بعد الضريبة  ١٢,٢%  )٢,١(%  
       

)٢,٦(    حصة العاملين في اإلرباح   )٢,٤(  ١١٠%  
%٧٣ ٢٩,٨ ٢١,٨   صافي الربح قبل حقوق األقلية   

)٠,٢(    حقوق األقلية   )٠,٢(  ١١٨%  
%٧٣ ٢٩,٦ ٢١,٦   صافي الربح   

(%)هامش صافي الربح     ٨,٩%  ١١,٢%  )٢,٣%(  
  
  
  
  
  



م.م.مصر شليسيكو  نشرة إخبارية  
  
 

  ١١ من ١٠صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

   قائمة المركز المالي المجمعة–ليسيكو مصر 
   

  قائمة المركز المالي

  ٢٠٠٨عام /٢٠٠٩شهور٣  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١  )م.ج مليون(
    

%٨٧ ١٩٦,٠ ١٧١,٣ النقدية و االستثمارات قصيرة األجل  
%٩٨ ٤٣١,٢ ٤٢١,٤ المخزون  
%١٠٩ ٢٠٦,٩ ٢٢٤,٨ مدينون  

%٧٣ ٢٨,٧ ٢١,٠ مستحق من أطراف ذوي عالقة  
%٩٧ ٨٦٢,٩ ٨٣٨,٦إجمالي األصول المتداولة  

        
%٩٩ ٦٩٨٫٦ ٦٩٠٫٩)صافي(األصول الثابتة   

%١٠٠ ١٧٫٦ ١٧٫٦أصول غير ملموسة   
%٩٦ ٢٫٤ ٢٫٣إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األجل   

%١١٤ ٧١٫٤ ٨١٫٥مشروعات تحت التنفيذ   
%١٠٣ ٤٫٦ ٤٫٧استثمارات أخري   

%٢٦٣ ٠٫٢ ٠٫٤أوراق قبض طويلة األجل   
%١٠٠ ٧٩٤٫٧ ٧٩٧٫٤إجمالي األصول الطويلة األجل   

%٩٩ ١٦٥٧٫٥٠ ١٦٣٦٫٠صول إجمالي األ  
        

%٩٦ ٤١٩,٥ ٤٠١,٥بنوك سحب علي المكشوف  
%٩٨ ٨٠,٤ ٧٨,٧أقساط تستحق السداد خالل العام   

%٨٣ ٦٨,٦  ٥٦,٧موردون و أوراق دفع   
%١٠٣ ٩٨,٦ ١٠١,٨ارصده دائنة أخري   

%١٣٤ ٥,٩ ٧,٩مستحق إلطراف ذوي عالقة  
%٩٤ ١٧,٣ ١٦,٣مخصصات  
%٩٦ ٦٩٠,٢ ٦٦٢,٩امات المتداولةإجمالي االلتز  

   
%٩٠ ٩٧,٨ ٨٧,٧قروض طويلة األجل  

%١٠٠ ١١٣,٢ ١١٣,٢التزامات طويلة األجل أخري   
%١٠١ ٩,٦ ٩,٧مخصصات  

%١٠٢ ١٨,٩ ١٩,٣ضريبة الدخل مؤجلة   
%٩٦ ٢٣٩,٥٠ ٢٢٩,٩ طويلة األجل تإجمالي االلتزاما  
%٩٦ ٩٢٩,٨ ٨٩٢,٩تإجمالي االلتزاما  

   
%٩٨ ٩,٤ ٩,٢حقوق األقلية   

%١٠٠ ٢٠٠,٠ ٢٠٠,٠رأس المال المصدر  
)١١٦,٢(أسهم خزينة   )١١٢,٢(  ١٠٤%  
%١٠٠ ٣٣٠,٩ ٣٢٩,٩احتياطيات   

%١٥٦ ١٩٠,٩ ٢٩٨,٦اإلرباح المحتجزة  
%٢٠ ١٠٨,٨ ٢١,٦صافي أرباح العام   

%١٠٢ ٧١٨٫٤ ٧٣٣٫٩إجمالي حقوق الملكية   
%٩٩ ١٦٥٧٫٦ ١٦٣٦٫٠و االلتزامات  إجمالي حقوق الملكية   
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  ١١ من ١١صفحة     ٢٠٠٩  مايو٥

  
   المجمعةالتدفقات النقدية قائمة –ليسيكو مصر 

  
  %  لربع األولا  قائمة التدفقات النقدية

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  )م. جمليون(

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 
  %٧٣  ٢٩,٦ ٢١,٦   الفترة   ربحصافي 

  %١٢٨  ١٥,٦ ٢٠,٠  ة إهالك األصول الثابتة و فروق الترجم
  %٨٧  ٠,١ ٠,١  استهالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة 

  %١٩٠  ٢,١ ٤,٠  علي الفترةضرائب الدخل 
  %٣٠  ١,٥ ٠,٥  ضرائب الدخل المؤجلة

  %٤٤  ٠,٢ ٠,١  إيجار مدفوع مقدما
  %٠  ٠,٢ ٠,٠  اليةمأرباح رأس

  %١٤١  ١,١ ١,٥   و فروق الترجمةتتدعيم المخصصا
  %١١٠  ٢,٤ ٢,٦   اإلرباح  فيلينحصة العام

)٠,٢(   ةبحقوق األقلي) نقص(/  الزيادة  ٥٨(  ٠,٣(%  
)٢,١(   في احتياطي الترجمة)نقص(/ الزيادة   ٢٤(  ٨,٧(%  

  %)٤٩(  )١٩,٩( ٩,٨   بالمخزون نقص/ ) الزيادة(
)١٠,٦(   في المدينون نقص/ ) الزيادة(  ٩٢(  ١١,٥(%  

)١٢,٩(   الدائنةة األرصد)نقص(/ الزيادة   ٩٩(  ١٣,١(%  
)٢,١(  ةمخصصات مستخدم  )٣٥٢٨  )٠,١%  

  %٠  )٠,٣( ٠,٠   التزامات طويلة األجل أخري)نقص (/زيادة
  %٣٠  ٧٢,٥ ٢١,٩  األخرىالمدفوع في االستثمارات 

  %٣٩  ١٣٨,٧ ٥٤,٢  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

)٢٢,٤(  تة والمشروعات تحت التنفيذألصول الثابإضافات ا  )٦١  )٣٦,٨%  
)٠,١(  األصول غير الملموسة  )٥٢  )٠,٣%  

)٠,١(  صافى التغير فى االستثمارات المتداولة األخرى  ٠  ٠,٠%  
  %١٩  ٠,٣ ٠,٠  متحصالت من بيع أصول ثابتة

)٠,٢(  نقص في أوراق قبض طويلة األجل/زيادة  ٠  ٠,٠%  
)٢٢,٩(  ارصافي النقدية من نشاط االستثم  )٦٢  )٣٦,٨%  

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
)١٠,١(   في القروض طويلة األجل )نقص(/ زيادة   )٥١  )١٩,٩%  
)١,٦(  جل لاللتزامات طويلة األالجزء الحالي في )نقص(/ زيادة   ٧١(  ٢,٣(%  

  %)١٣٣(  ٣,٠  )٤,٠(  أسهم خزينةنقص /  )زيادة(
)٠,٤(  توزيعات أرباح  ٠  ٠,٠%  

)١٦,١(  صافي النقدية من أنشطة التمويل   )١١٠  )١٤,٦%  
  %١٧  ٨٧,٤ ١٥,٢  صافي التغير في النقدية و ما في حكمها خالل الفترة

)٣٣٨,٠(  الفترةصافي النقدية و ما في حكمها أول   )٩٥  )٣٥٥,٨%  
  %١٢٠  )٢٦٨٫٣(  )٣٢٢٫٧(  الفترةصافي النقدية و ما في حكمها أخر 

  


