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CA.LCSW; LECI LI; L. LECIq ;:رمز األسـهم (  أعلنت ليسيكو مصر:٢٠٠٩ أغسطس ٥ في اإلسكندرية
LECI EY (٢٠٠٩عام من الثاني الربع  عن األعمال المجمعة نتائج .  

  

    نتائج الشركةعلي لمحه
  

   ٢٠٠٩عام لالثاني الربع 
  

 )  الصحي قطاعمن% ٥٨٫٣ ( مصريهمليون جني ٢٧٢٫٥ لتبلغ% ٥ معدلت بنخفضا ليسيكو مبيعات •

 ١٫٢ عند مبيعاتالحجم   مع ثبات مصريهمليون جني ١٥٨٫٨لتبلغ  %١٢ بنسبة انخفضت مبيعات الصحي •
 ) تصدير%  ٥٨٫٢(  قطعةمليون

 في عام ، مدفوعة بزيادة األسعار مصريهمليون جني ١١٣٫٧  لتبلغ%٦ نسبةبارتفعت البالط مبيعات  •
       )تصدير% ٢٥٫٥ (مليون متر مربع ٦٫٢ ليبلغ%  ٣ بمعدلحجم المبيعات  إنخفض بينما، ٢٠٠٨

 التشغيل ألرباح الهامش ارتفعو مصري همليون جني ٥٠٫٣ لتبلغ% ٨ بنسبة ارتفعت أرباح التشغيل •
 .%١٨٫٥نقطة مئوية إلي  ٢٫٣بمقدار

 ٢٫١بمقدار هامش صافي الربح انخفضمصري  وجنيه مليون  ٣٠٫٣ ليبلغ% ٢٠ نسبةب انخفضصافي الربح  •
  .% ١١٫١ إلينقطة مئوية 

  
   ٢٠٠٩النصف األول لعام 

  

 ) من قطاع الصحي% ٥٧( مصري ه مليون جني٥١٥ لتبلغ% ٧ نخفضت بمعدلمبيعات ليسيكو ا •

 مدفوعة جزئيًا بتراجع حجم  مصريه مليون جني٢٩٣٫٤ لتبلغ %١٧ انخفضت بنسبة مبيعات الصحي •
 ) تصدير%  ٥٩٫١( مليون قطعة ٢٫٧لتبلغ % ٧يعات بنسبة المب

، مدفوعة بزيادة األسعار في عام مليون جنيه مصري ٢٢١٫٦لتبلغ % ١٢ بنسبةمبيعات البالط ارتفعت  •
       )تصدير% ٢٣٫١ ( مليون متر مربع١٢٫١ليبلغ %  ٢ بمعدل حجم المبيعات إنخفضبينما ، ٢٠٠٨

  الهامش ألرباح التشغيل بمقدارارتفع مليون جنيه مصري و٩٣٫٣ لتبلغ %٥ بنسبة ارتفعتأرباح التشغيل  •
 .%١٨٫١ نقطة مئوية إلي ٢

 ٢٫١بمقدار هامش صافي الربح انخفضمليون جنيه مصري  و ٥٢ليبلغ % ٢٣ بنسبة انخفضصافي الربح  •
  .% ١٠٫١نقطة مئوية إلي 
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أنـه  يسرني إبالغكـم    : "نفيذي للمجموعة بقوله   رئيس مجلس اإلدارة والرئيس الت     -جلبرت غرغور / وقد علق السيد    
لـضعف   وعلى الرغم من إستمرار التأثير السلبي        –حنا في تخفيض التكاليف     انتيجة لآلداء القوي لقطاع البالط ونج     

 فقد حققت ليسيكو أعلى أرباح تـشغيل ربـع          –وضعف الطلب في أسواق التصدير      العمالت األجنبية   أسعار صرف   
 إلـى   هيرجع الفضل في  صعب  إقتصادي  مناخ  ويعتبر هذا إنجاز كبير تحقق في       . وات السابقة سنوي خالل األربع سن   

علـى  وتؤكد نتائج أعمالنا المحققه منذ بداية العام حتي نهاية الربع الثاني على قـدرة الـشركة                 . فريق عمل ليسيكو  
  .اإلستمرار في تحقيق آداء قوي على الرغم من صعوبة المناخ اإلقتصادي

  
اإليـرادات واألربـاح   في تحقيق نمو قـوي فـي   بشكل كبير   ، حيث ساهم    جيداًآداء  في تحقيق   قطاع البالط   إستمر  "

بما ادى الـى  في المناخ اإلقتصادي العالمي فمازلنا نعانى من التباطؤ     أما بالنسبة لقطاع األدوات الصحية،      . والهامش
فـي  في حجم المبيعات    مكننا مالحظة تراجع الفجوة     ومع ذلك، ي  .  هذا القطاع  تراجع المبيعات واألرباح وهامش ربح    

  .  بنفس الفترة من العام الماضيةالربع الثاني مقارن
  
فـي  تمثلت في تحقيق وفـورات      تحسين آدائنا   إستمرت جهودنا في ترشيد اإلنفاق وتخفيض التكاليف لتصبح الداعم ل         "

  . لنصف األول من العامخالل ا مليون جنيه ١٣تجاوزت مبلغ المصروفات البيعية واإلدارية 
  
 زيادة مصاريف التمويل والخسائر الناتجة عن أسـعار صـرف           نتيجةأرباحنا التشغيلية سلباً    على الرغم من تأثر     و"

وبدون شك هذه أوقات عـصيبة       . األول من العام الحالي   النصف   إال إنني مسرور بآدائنا الكلي في        العمالت األجنبية 
إختـراق  وجدد   عمالء   تقطابولكن قدرتنا على إس    أعمالنا    على نتائج  اذي إنعكست آثاره  تمر بها صناعاتنا عالمياً وال    

الـصعوبات  على تجاوز    باإلضافة إلى نجاحنا في تخفيض التكاليف منحني ثقة كبيرة في قدرة ليسيكو              ةديأسواق جد 
  ". التي تواجه صناعاتنا واإلقتصاد العالمي ككلالحالية

   

% ٥بنسبة الكلية على الرغم من تراجع مبيعاتنا  ": عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائالً–إيلي بارودي / أضاف السيد 
مقارنة بنفس الفترة من العام % ١٢إيرادات قطاع األدوات الصحية بنسبة  وتراجع ٢٠٠٩خالل الربع الثاني من عام 

 المقارن ٢٠٠٩ربع األول من عام  الذي شاهدناه في نتائج أعمال الداءفهذا في الواقع يمثل تحسن عن االالماضي، 
أعمال تصنيع األدوات الصحية في إختراق أسواق جديدة وتطوير  نجحنا فقد و بالفعل. بنفس الفترة من العام الماضي

  .  باقي العامخالل الربع الثاني في، وأتمنى أن يستمر التحسن الذي شاهدناه للغير
عمالء جدد في جذب  نجاحًا، إال أننا حققنا %٦صحية بنسبة حجم صادرتنا من األدوات التراجع على الرغم من "

نمو في مبيعاتنا لمجموعة تحقيق وقد شاهدنا . جديدةالألسواق األوروبية بابالمملكة المتحدة مع إستمرار مبيعاتنا 
   .من المحتمل ان تكون ناتجة عن اعادة تموين مخازنهم ،سانيتك

خالل الربع حيث أنه . آيز على خلق فرص بيعية جديدة وتخفيض التكاليفسنستمر في التر - آإدارة الشرآة –ونحن "
الرئيسي المحرك آان مقارنة بالعام الماضي وهذا الوفر % ١٠اإلدارية بنسبة بيعية ومصاريف الالالثاني إنخفضت 

  .  الربح التشغيلي والهامشحقيق لت
ثير ألها تيه اإلسترليني واليورو والدوالر األمريكي الجنيه المصري مقابل الجنأسعار صرف  فانوآما أشرنا سابقًا "

  . والتشغيليةلماليةاعلى نتائجنا 
الجنيه المصري مقابل هذه العمالت سعر صرف  مازالت نتائجنا متاثرة بقوة ٢٠٠٩خالل النصف األول من عام 

على الرغم من تعويض  التصدير أثر سلبًا على إيراداتنا منمما . خالل العام الماضيالصرف الرئيسية مقارنة بأسعار 
  .االعباء االخرىإنخفاض تكاليف المواد الخام المستوردة وفي هذا جزء من 

 خالل النصف األول من ة غير متوقعصورةعالوة على ذلك و نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو و الجنيه االسترلينى ب
  .ت األجنبيةهذا العام فقد تحملت الشرآة خسائر ناتجة عن تقييم صافى العمال

أنا مسرور بآداء الشرآة الكلي في هذا الربع ومتفائل بحذر بأننا ، فصرفالالرغم من هذه الخسائر في أسعار على "
  . "سنشهد نتائج أفضل في الفترات القادمة ألننا مستمرين في تنمية فرص بيعية جديدة وتحسين آفائتنا وترشيد إنفاقنا
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  ن  قائمة اإلرباح والخسائر لمحه م

  %  النصف األول  %  الربع الثاني  

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  )م. جمليون(

  %٨٣  ٣٥٣,٤  ٢٩٣,٤  %٨٨  ١٨٠,٣  ١٥٨,٨  الصحي 

  %١١٢  ١٩٨,١  ٢٢١,٦  %١٠٦  ١٠٧,٢  ١١٣,٧  البالط

  %٩٣  ٥٥١,٥  ٥١٥,٠  %٩٥  ٢٨٧,٥  ٢٧٢,٥  صافي المبيعات 

  %)٧,١(  %٦٤,١  %٥٧,٠  %)٤,٤(  %٦٢,٧  %٥٨,٣  )(%صافي المبيعات /الصحي

  %٩٢  )٣٥٣,٣(  )٣٢٦,١(  %٩٤  )١٨١,١(  )١٦٩,٧(  تكلفة المبيعات  

  %)٠,٨(  %)٦٤,١(  %)٦٣,٣(  %)٠,٧(  %)٦٣,٠(  %)٦٢,٣(  (%)صافي المبيعات/تكلفة المبيعات 

  %٩٥  ١٩٨,٢  ١٨٨,٩  %٩٧  ١٠٦,٤  ١٠٢,٨  مجمل الربح 

  %٠,٨  %٣٥,٩  %٣٦,٧  %٠,٧  %٣٧,٠  %٣٧,٧  (%) هامش مجمل الربح 

  %٨٧  )١٠٣,٦(  )٩٠,٢(  %٩٠  )٥٤,٢(  )٤٨,٦(  )أ.ت.م(مصاريف توزيع وإداريه 

  %)١,٣(  %)١٨,٨(  %)١٧,٥(  %)١,١(  %)١٨,٩(  %)١٧,٨(  (%)صافي المبيعات / أ .ت.م

تشغيل ) مصروفات/(ت صافي إيرادا
  أخري

)٩٠  )٦,٠(  )٥,٤(  %٧٠  )٥,٦(  )٣,٩%  

صافي /تشغيل أخري )  مصروفات/(تصافي إيرادا
  % مبيعات

)٠,١  %)١,١(  %)١,٠(  %٠,٥  %)١,٩(  %)١,٤%  

  %١٠٥  ٨٨,٦   ٩٣,٣  %١٠٨  ٤٦,٦  ٥٠,٣  أرباح التشغيل

  %٢,٠  %١٦,١  %١٨,١  %٢,٣  %١٦,٢  %١٨,٥  (%)هامش أرباح التشغيل

  %٧٧  ٦٧,٥  ٥٢,٠  %٨٠  ٣٧,٩  ٣٠,٣  صافي الربح 

  %)٢,١(  %١٢,٢  %١٠,١  %)٢,١(  %١٣,٢  %١١,١  (%)هامش صافي الربح

  % ٥بمعدل اإليرادات تراجع على الرغم من الربح التشغيلي   كبيرة فيزيادة :٢٠٠٩ عاممن الثاني الربع نتائج 

 مدفوعاً  مليون جنيه مصري،٢٧٢,٥ لتبلغ  الماضيملعابا مقارنة %٥ ةبنسبفي الربع الثاني اإليرادات تراجعت 
الحاد في سعر صرف الجنيه للتراجع ط أسعار البيع نتيجة إنخفاض متوسمع  إيرادات األدوات الصحية تراجعب

تم تعويضه جزئياً باآلداء القوي لقطاع البالط نتيجة األدوات الصحية التراجع في آداء قطاع . اإلسترليني واليورو
      .مبيعات التصدير من البالط بأسعار أعلىنسبة مع زيادة  ٢٠٠٨زيادة األسعار خالل عام 

مبيعات نسبة  مبيعات البالط إلى تحول المزيج البيعي لليسيكو لصالح قطاع البالط، مع إنخفاض أدت الزيادة في
  . ٢٠٠٨خالل نفس الفترة من عام % ٦٢,٧من إيرادات الربع الثاني مقابل نسبة % ٥٨,٣األدوات الصحية إلى 

 نقطة ٠,٧جمل الربح بمعدل مليون جنيه مصري، بينما ارتفع هامش م ١٠٢,٨بلغ يل% ٣بنسبة تراجع مجمل الربح 
 اإلنخفاض في حجم مبيعات يرجع إلىفي مجمل الربح هذا التراجع %. ٣٧,٧ ليصبحمئوية مقارنة بالعام الماضي 

على عوائد بدوره  أثر صاحبه تحرك سلبي ألسعار صرف العمالت األجنبيةنتيجة ضعف الطلب األدوات الصحية 
  .التصدير

من صافي المبيعات % ١٧,٨ لتصبح نقطة مئوية ١,١ة اإلداريالمصروفات نسبة مصروفات التوزيع وتراجعت 
، إنخفضت مصروفات التوزيع والمصروفات مطلقة صورةب. ٢٠٠٨من عام الثاني في الربع % ١٨,٩بنسبة مقارنة 
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باإلضافة نتيجة مبادرة اإلدارة في تخفيض التكاليف، التراجع جاء هذا . مليون جنيه ٤٨,٦لتبلغ % ١٠بنسبة اإلدارية 
  .  وليسيكو فرنساPLCتكاليف لكل من ليسيكو الإلى تأثير إنخفاض أسعار صرف العمالت األجنبية على 

خسارة   مليون جنيه٥٫٦ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٣٫٩خسارة بلغت االخرى التشغيل مصروفات حقق صافي 
  .في نفس الفترة من العام السابق

من عام الثاني  مليون جنيه عن الربع ٥٠,٣بلغ يمقارنة بالعام السابق ل% ٨ريبة بنسبة ارتفع الربح قبل الفائده والض
  %.١٨,٥ ليصبح نقطة مئوية ٢,٣، مع إرتفاع هامش الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة ٢٠٠٩

 ٨,٧ لغ مقارنة بالعام الماضي لتب%١٤بنسبة  ٢٠٠٩خالل الربع الثاني من عام ارتفعت صافي مصاريف التمويل 
 مليون جنيه عن الربع ١,٤مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٦٥انخفضت الفائدة الدائنة بنسبة . مليون جنيه مصري

الزيادة في صافي وهذه  . مليون جنيه١٠,١عن العام السابق لتبلغ % ١٣، وكذا انخفضت الفائدة المدينة بنسبة الثاني
اإلستراتيجية في تخفيض إجمالي الديون وتحويل إدارة الشركة ت الربع تعكس قراراهذا المصاريف التمويلية عن 

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

مليون جنيه مصري مقارنة  ٣,٦سعر صرف العمالت األجنبية بلغت أحققت ليسيكو خسارة ناتجة عن فروق 
 هذه الخسارة مدفوعة بتأثير قوة عملتي اليورو .٢٠٠٨ مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام ٧,٤بمكاسب بلغت 

ض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل ا إنخفوأدى. لشركة لهذه العمالتالمالى ل المركزواإلسترليني على صافي 
  .خسائر الناتجة عن عملتي اليورو والجنيه اإلسترلينيالالجنيه المصري إلى تعويض بعض من 

  مليون جنيه٥,٩بمبلغ  مقارنة  مصريمليون جنيه ٥,٢ بلغت ٢٠٠٩من عام الثاني  الربعأعباء الضرائب عن 
  .نفس الفترة من العام السابقعن  مصري

 نقطة مئوية ٢,١ح بمعدل هامش صافي الربتراجع ، مع  مليون جنيه٣٠,٣ليبلغ % ٢٠بنسبة تراجع صافي الربح 
                     .٢٠٠٨عن نفس الفترة من عام % ١٣,٢مقارنة بنسبة % ١١,١ ليصبح

  

  زيادة في إيرادات التشغيل مع تحسن في اآلداء % ٥: ٢٠٠٩النصف األول من عام 

 بتراجع ةثرمتأ،  مليون جنيه٥١٥ لتبلغ ٢٠٠٨عام من بالنصف األول مقارنة % ٧تراجعت اإليرادات بنسبة 
إنخفاض متوسط سعر البيع نتيجة الهبوط في أسعار صرف عملتي اليورو إيرادات قطاع األدوات الصحية مع 

اآلداء القوي من خالل تم تعويض هذا اإلنخفاض جزئياً  و. المبيعاتكميةوالجنيه اإلسترليني باإلضافة إلى تراجع 
  .٢٠٠٨لقطاع البالط نتيجة زيادة األسعار خالل عام 

أدت الزيادة في مبيعات البالط إلى تحول المزيج البيعي لليسيكو لصالح قطاع البالط، مع إنخفاض مبيعات األدوات 
  . ٢٠٠٨خالل نفس الفترة من عام % ٦٤,١ نسبة من إيرادات النصف األول مقابل% ٥٧الصحية إلى 

 نقطة ٠,٨هامش مجمل الربح بمعدل  مليون جنيه مصري، بينما ارتفع ١٨٨,٩ليبلغ % ٥مجمل الربح تراجع بنسبة 
هذا التراجع في مجمل الربح يرجع إلى اإلنخفاض في حجم مبيعات %. ٣٦,٧ ليصبحمئوية مقارنة بالعام الماضي 

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

من صافي المبيعات % ١٧,٥لتصبح  نقطة مئوية ١,٣ة اإلداريالمصروفات نسبة مصروفات التوزيع وتراجعت 
، إنخفضت مصروفات التوزيع صورة مطلقةب. ٢٠٠٨في النصف األول من عام % ١٨,٨بنسبة مقارنة 

جاء هذا التراجع نتيجة مبادرة اإلدارة في تخفيض .  مليون جنيه٩٠,٢لتبلغ % ١٣والمصروفات اإلدارية بنسبة 
 وليسيكو PLCتكاليف لكل من ليسيكو الى تأثير إنخفاض أسعار صرف العمالت األجنبية على التكاليف، باإلضافة إل

  . فرنسا

 خسارة في  مليون جنيه٦ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٥٫٤خسارة بلغت مصروفات التشغيل االخرى حقق صافي 
  .نفس الفترة من العام السابق
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  ١٣ من ٥صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

 من النصف األول مليون جنيه عن ٩٣,٣بلغ ي مقارنة بالعام السابق ل%٥ارتفع الربح قبل الفائده والضريبة بنسبة 
  %.١٨,١ ليصبح نقطة مئوية ٢، مع إرتفاع هامش الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة ٢٠٠٩عام 

مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٢٠ بنسبة ٢٠٠٩ من عام النصف األولارتفعت صافي مصاريف التمويل خالل 
 مليون جنيه عن ٣,٦مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٦٣انخفضت الفائدة الدائنة بنسبة . ه مصري مليون جني٢٠,٣

الزيادة و هذه .  مليون جنيه٢٣,٩عن العام السابق لتبلغ % ١٠، وكذا انخفضت الفائدة المدينة بنسبة نصف األولال
إلستراتيجية في تخفيض إجمالي الديون في صافي المصاريف التمويلية عن هذا الربع تعكس قرارات إدارة الشركة ا

وتحويل الديون المدينة بالدوالر األمريكي إلى ديون مدينة بالجنيه المصري بمعدل فائده أعلى وذلك لتقليل التعرض 
  .لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

صري مقارنة  مليون جنيه م٥,٩حققت ليسيكو خسارة ناتجة عن فروق أسعر صرف العمالت األجنبية بلغت 
  . ٢٠٠٨ مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام ١٠,٣بمكاسب بلغت 

  مليون جنيه٩,٥بمبلغ  مقارنة  مصريمليون جنيه ٩,٧ بلغت ٢٠٠٩ الثاني من عام الربعأعباء الضرائب عن 
  .نفس الفترة من العام السابقعن  مصري

 نقطة مئوية ٢,١ هامش صافي الربح بمعدل  مليون جنيه، مع تراجع٥٢ليبلغ % ٢٣صافي الربح تراجع بنسبة 
  .الماضيعام العن نفس الفترة من % ١٢,٢مقارنة بنسبة % ١٠,١ليصبح 
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  ١٣ من ٦صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

  التحليل القطاعي 

  األدوات الصحية

مع إرتفاع حجم المبيعات .  مليون قطعة١,٤عند  ةالصحياألدوات  حجم مبيعات ثبت: ٢٠٠٩الربع الثاني من عام 
مبيعات أفضل لعمالء التصنيع للغير وفتح أسواق جديدة بأوروبا لتعويض ضعف الطلب في السوق المصري وتحقيق 
   .يةتقليدفي أسواق ليسيكو األوروبية ال

% ٥٨,٢حيث بلغ التصدير نسبة .  مليون جنيه١٥٨,٨مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ١٢اإليرادات تراجعت بنسبة 
  .٢٠٠٨ من عام ثاني العن الربع% ٦١,٤من حجم المبيعات مقارنةً بنسبة 

 جنيه مصري للقطعة، ١١٠,٩مقارنة بالعام السابق لتبلغ % ١١متوسط أسعار األدوات الصحية تراجعت بنسبة 
  . نتيجة تأثير هبوط سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليورو على مبيعات التصدير

اإلنخفاض في . يه مصري للقطعة جن٧٤,٩بلغ يمقارنة بالعام الماضي ل% ٥انخفض بنسبة القطعة  ةمتوسط تكلف
مما أدى إلى تخفيض تكلفة صرف الجنيه اإلسترليني واليورو متوسط تكلفة تصنيع القطعة كان نتيجة تراجع سعر 

  . المواد الخام

 من العام الماضي ليبلغ نسبة ثانيمقارنة بالربع الفي  نقطة مئوية ٤,٤هامش مجمل ربح األدوات الصحية تراجع 
  . مليون جنيه٥١,٥ليبلغ % ٢٢مجمل الربح بنسبة وتراجع % ٣٢,٤

  

  الصحي األدوات تحليل قطاع 

  %  األولالنصف   %  الربع الثاني  

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

              ")٠٠٠ألف ( مبيعات الصحي بالقطعة

  %٩٤  ١,٠٧٣  ١,٠٠٦  %١٠٦  ٥١٨  ٥٤٩  مصر 

  %١٥٣  ٥٣  ٨١  %١٣٢  ٣٧  ٤٩  لبنان  

  %٩١  ١,٧٢٠  ١,٥٧١  %٩٤  ٨٨٤  ٨٣٤  تصدير 

  %٩٣  ٢,٨٤٦  ٢,٦٥٨  %١٠٠  ١,٤٣٩  ١,٤٣٢  أجمالي مبيعات الصحي بالقطعة

  %)١,٣(  %٦٠,٤  %٥٩,١  %)٣,٢(  %٦١,٤  %٥٨,٢  %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %٨٣  ٣٥٣,٤  ٢٩٣,٤  %٨٨  ١٨٠,٣  ١٥٨,٨  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات الصحي 

  %٨٩  ١٢٤,٢  ١١٠,٤  %٨٩  ١٢٥,٣  ١١٠,٩  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %٩٦  ٧٨,٩  ٧٦,٠  %٩٥  ٧٩,٢  ٧٤,٩  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %٩٠  )٢٢٤,٦(  )٢٠١,٩(  %٩٤  )١١٤,٠(  )١٠٧,٣(  تكلفة إنتاج صحي  

  %٧١  ١٢٨,٨  ٩١,٥  %٧٨  ٦٦,٣  ٥١,٥  مجمل الربح القطاع الصحي

  %)٥,٢(  %٣٦,٤  %٣١,٢  %)٤,٤(  %٣٦,٨  %٣٢,٤  هامش مجمل الربح القطاع الصحي 

   

 ٢,٧ قطعة لتبلغ ١٨٨,٠٠٠أو % ٧بنسبة  ةالصحياألدوات  حجم مبيعات تراجع: ٢٠٠٩النصف األول من عام 
   .وروبية في معظم أسواقنا اال– باألخص في الربع األول –مليون قطعة، نتيجة إلنخفاض حجم المبيعات 

% ٥٩,١حيث بلغ التصدير نسبة .  مليون جنيه٢٩٣,٤غ مقارنة بالعام الماضي لتبل% ١٧اإليرادات تراجعت بنسبة 
  .٢٠٠٨من عام النصف األول عن % ٦٠,٤من حجم المبيعات مقارنةً بنسبة 
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  ١٣ من ٧صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

 جنيه مصري للقطعة، ١١٠,٤مقارنة بالعام السابق لتبلغ % ١١متوسط أسعار األدوات الصحية تراجعت بنسبة 
  . سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليوروأ إنخفاضنتيجة 

اإلنخفاض في متوسط .  جنيه مصري للقطعة٧٦بلغ يمقارنة بالعام الماضي ل% ٤بنسبة انخفض متوسط التكاليف 
 تكلفة المواد إنخفاض تراجع سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليورو مما أدى إلى ناتج عنتكلفة تصنيع القطعة 

  .  المستوردةالخام

 األول من العام الماضي ليبلغ نسبة نصف مئوية مقارنة بال نقطة٥,٢هامش مجمل ربح األدوات الصحية تراجع 
  . مليون جنيه٩١,٥ليبلغ % ٢٩تراجع مجمل الربح بنسبة مع % ٣١,٢

  

  البالط

 مقارنة بنفس ٢٠٠٩في الربع الثاني من عام % ٣بنسبة  البالط حجم مبيعات تراجع: ٢٠٠٩الربع الثاني من عام 
نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية والذي أدى إلى ون متر مربع  ملي٦,٢الفترة من العام الماضي لتبلغ 

  . ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال الصيانة مع نهاية الربع الثالث. للبالطالطاقة اإلنتاجية إجمالي تخفيض 

ه مصري للمتر  جني١٨,٣مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ % ٩إرتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة 
معظم .  بفضل إرتفاع األسعار في معظم األسواق وتأثير إرتفاع قيمة الدوالر األمريكي على أسعار الصادراتالمربع

الزيادة في نسبة حجم المبيعات تأتي من صادرتنا إلى أسواق الشرق األوسط مع إرتفاع متوسط سعر البيع وفي 
  . المنخفض األسعار مما ساهم أيضاً في إرتفاع متوسط األسعاري  حجم المبيعات في السوق المصرتراجعالمقابل 

 جنيه مصري، نتيجة إنخفاض قيمة عملتي اليورو والجنيه ١٠ليبلغ % ٤إنخفض متوسط تكلفة المتر المربع بنسبة 
ترة من العام وأسعار الطاقة المنخفضة نسبياً في لبنان مقارنة بنفس الف  الخام المستوردةاإلسترليني على أسعار المواد

  .الماضي

 مليون جنيه ٥١,٣مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ % ٢٨في الربع الثاني بنسبة إرتفع مجمل ربح البالط 
  %. ٤٥,١ ليصبح نقطة مئوية ٧,٧وكذا إرتفع هامش مجمل ربح القطاع 

  

  تحليل قطاع البالط 

  %   النصف األول  %   الربع الثاني  

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

              ")٠٠٠الف (٢مبيعات البالط م

  %٩٥  ٨,٨٠٧  ٨,٣٢٨  %٩٥  ٤,٣٠١  ٤,٠٩٦  مصر

  %١٢٤  ٧٨٥  ٩٧٤  %١٠٥  ٥١٧  ٥٤٣  لبنان 

  %١٠٠  ٢,٨١٠  ٢,٧٩٧  %١٠٠  ١,٥٨٥  ١,٥٨٨  تصدير 

  %٩٨  ١٢,٤٠٢  ١٢,٠٩٩  %٩٧  ٦,٤٠٣  ٦,٢٢٧  أجمالي مبيعات البالط 

  %٠,٤  %٢٢,٧  %٢٣,١  %٠,٧  %٢٤,٨  %٢٥,٥  %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %١١٢  ١٩٨,١  ٢٢١,٦  %١٠٦  ١٠٧,٢  ١١٣,٧  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات البالط 

  %١١٥  ١٦,٠  ١٨,٣  %١٠٩  ١٦,٧  ١٨,٣  )٢م/م .ج(متوسط سعر البيع 

  %٩٩  ١٠,٤  ١٠,٣  %٩٦  ١٠,٥  ١٠,٠  )٢م/ م .ج(متوسط التكلفة 

  %٩٧  )١٢٨,٧(  )١٢٤,٢(  %٩٣  )٦٧,١(  )٦٢,٤(  تكلفة إنتاج البالط 

  %١٤٠  ٦٩,٤  ٩٧,٤  %١٢٨  ٤٠,١  ٥١,٣  مجمل الربح القطاع البالط

  %٩,٠  %٣٥,٠  %٤٤,٠  % ٧,٧  %٣٧,٤  %٤٥,١  هامش مجمل الربح قطاع البالط 
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 مقارنة ٢٠٠٩في النصف األول من عام % ٢بنسبة  البالط حجم مبيعات تراجع: ٢٠٠٩النصف األول من عام 
   . مليون متر مربع١٢,١ضي لتبلغ بنفس الفترة من العام الما

 جنيه مصري للمتر ١٨,٣مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ % ١٥إرتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة 
  . نسبة مبيعات التصدير لألسواق األعلى سعراًالمربع بفضل إرتفاع األسعار في معظم األسواق وتأثير إرتفاع 

  . جنيه مصري١٠,٣ليبلغ % ١المربع بنسبة  متوسط تكلفة المتر رتفعإ

 مليون ٩٧,٤مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ % ٤٠ بنسبة نصف األولإرتفع مجمل ربح البالط في ال
  %.٤٤ ليصبح نقطة مئوية ٩جنيه وكذا إرتفع هامش مجمل ربح القطاع 

  

  المركز المالي 

مليون جنيه  ١٦٨٤,٣ لتبلغ ٢٠٠٩األولى من عام لستة أشهر افي % ٢شركة ليسيكو بنسبة قيمة أصول إرتفعت 
   .ات العمالء نتيجة موسمية األعمال، مدفوعة بإرتفاع رصيد حسابمصري

 بالتالىطويلة االجل والانخفاض الديون نتيجة  مليون جنيه ٩٠٩,٩تبلغ ل% ٢بنسبة إجمالي االلتزامات انخفضت 
  .٠,٥٠بح لتصانخفاض صافي الديون إلى حقوق الملكية 
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  ١٣ من ٩صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

  التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

   :٢٠٠٩ عامل النظرة المستقبلية

إتجاه سعر ب  وتأثر آداؤنا الماليالتأثير السلبي للتباطؤ اإلقتصادي العالميخالل باقي العام من المتوقع أن يستمر 
  .صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورو

مر واقع على األقل خالل باقي العام ونتيجة أيظل هذا الوضع سو. غير مستقرزال الطلب على منتجاتنا في أوروبا ما
  .لذلك ستتأثر مبيعات ليسيكو سلبياً في أسواقها التصديرية الرئيسية عند المقارنة بالعام السابق

 بمنتجات قائمةالق اسودة حصتها في األلزياسعيها يسيكو في العمل بجدية للتغلب على هذا من خالل ستستمر لو
الوضع ظل ليسيكو فعلياً في ستستفيد األسواق هذه  زيادة حصتنا في عندو. جديدة ومن خالل إجتذاب عمالء جدد

مما خدمة العمالء،  واإلهتمام بالتوقف عن تطوير منتجاتهمإلى الكثير من منافسينا لجوء  عم الحالياإلقتصادي 
  . على إظهار ميزاتها التنافسيةرئيسي يساعد ليسيكو كمورد 

 تواجدها في أسواقها الجديدة بأوروبا والشرق األوسط بما فيها ألمانيا والجزائر والسعودية دعيمستستمر ليسيكو في ت
 مع إفتتاح فرعنا بإيطاليا وطرح العديد من ة جديدمؤثرات بداية ٢٠١٠وسيشهد النصف األول من عام . وغيرها

  .خصيصاً لألسواق األوروبيةالمصممة الجديدة وأطقم الحمامات 

ليسيكو و. بأوروبا وأمريكا الشماليةلشركات و اطراف  والغيروستستمر ليسيكو أيضاً في التوسع في التصنيع لصالح 
ساهموا يلتصنيع للغير في مجال اإنضمام عمالء جدد حالياً في محادثات مع عدد من المهتمين بالعمل معها ونتوقع 

  .المبيعات خالل العام القادمدة زيافي 

ات ي تحت مستوجماليةإلحتفاظ بالتكلفة االسعيها ل، مع ترشيد تكاليفهاباإلضافة إلى ما سبق، ستستمر ليسيكو في 
  .٢٠٠٨عام تكاليف 

 عملتي اليورو والجنيه اإلسترليني صرف أسعار التحسن فىحها من اربأ و ليسيكوتا إستفادت أسعار صادرتدريجياً
 هذا .٢٠٠٨ كلتا العملتين عما كانا عليه في الربع الثاني من عام ضعفمن ل الجنيه المصري، على الرغم مقاب

. كان سبب جزئي في تحسن هامش ربح قطاع األدوات الصحية خالل هذا الربعالمصري  التراجع في قيمة الجنيه
 صادرات ليسيكو وإيراداتها  علىمهمتأثير وف يكون لها وإتجاه أسعار الصرف خالل الستة أشهر القادمة س

  .وأرباحها ككل

أي تغير في أسعار صرف العمالت له تأثير على أرباح وخسائر العمالت األجنبية وعلى وضع القروض والنقدية 
  .باليورو والدوالر والجنيه اإلسترلينيلها التزامات  شركة ليسيكو حيث. بالعملة األجنبية للشركة



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  ١٣ من ١٠صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

  ما يتعلق بليسيكو

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

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

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط 
خدام مزايا التكلفة إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على است. 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
التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة 

   .وعالمات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  :لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال
  

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

 
  

  com.lecico.www :زوروا موقعنا على االنترنت 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
 ربما تتطابق أو تتماثل مع التيتتعلق 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"د مفردات علم المصطلحات مثل استخدام اح
مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  .  أو الخططتبعض االستراتيجيا

 تحمل نسبة من المخاطر أو التيصدارات المستقبلية أو الموضوعات  اإلفيوهذه القوائم أيضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 
 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"رة إليها  ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشاالتيالنتائج المستقبلية 
    .لزم التنويه والتنبيه

  
 
  
  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  ١٣ من ١١صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

    قائمة الدخل المجمعة -ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %   النصف األول  %   الربع الثاني  

)م. جمليون(  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
       

  %٩٣  ٥٥١,٥  ٥١٥,٠  %٩٥  ٢٨٧,٥  ٢٧٢,٥٠صافي المبيعات 
كلفة المبيعات  ت  )٩٢  )٣٥٣,٣( )٣٢٦,١(  %٩٤  )١٨١,١( )١٦٩,٧%  

  %٩٥  ١٩٨,٢  ١٨٨,٩  %٩٧  ١٠٦,٤  ١٠٢,٨مجمل الربح 
(%) هامش مجمل الربح   ٠,٨  %٣٥,٩  %٣٦,٧  %٠,٧  %٣٧,٠  %٣٧,٧%  

             
  %٧٥ )٤٧,٠(  )٣٥,٤(  %٧٨ )٢٥,٢(  )١٩,٦( مصاريف توزيع
  %٩٦  )٥٦,٦(  )٥٤,٨ (  %١٠٠  )٢٩,٠(  )٢٩,٠( مصاريف أداري

  %٥٢  ٢,١  ١,١  %٥٦  ٠,٩  ٠,٥  تشغيل أخريتإيرادا
  %٨٠  )٨,١(  )٦,٥(  %٦٦  )٦,٥(  )٤,٣( مصروفات تشغيل أخري

  %١٠٥  ٨٨,٦  ٩٣,٣  %١٠٨  ٤٦,٦  ٥٠,٣أرباح التشغيل
(%)هامش أرباح التشغيل  ٢,٠  %١٦,١  %١٨,١  %٢,٣  %١٦,٢  %١٨,٥%  

             
  %٠  ٠,٢  ٠,٠  %٣  ٠,٢  ٠,٠  إيرادات اإلستثمار

  %٣٧  ٩,٨  ٣,٦  %٣٥  ٤,٠  ١,٤فوائد دائنة
  %٩٠  )٢٦,٧(  )٢٣,٩(  %٨٧  )١١,٦(  )١٠,١( مصروفات تمويليه 

  %)٥٧(  ١٠,٣  )٥,٩(  %)٤٨(  ٧,٤  )٣,٦( فروق تقيم عمالت أجنبيه
  %٨٢  ٨٢,٢  ٦٧,١  %٨٢  ٤٦,٦  ٣٨,١الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

هامش الربح قبل الضريبة و 
 حقوق األقلية

١,٩(  %١٤,٩  %١٣,٠  %)٢,٢(  %١٦,٢  %١٤,٠(%  

             
  %١٣٣  )٦,٩(  )٩,٢(  %١٠٩  )٤,٨(  )٥,٢( ضرائب الدخل العام 

  %١٩  )٢,٦(  )٠,٥(  %٤  )١,١(  ٠,٠ ضرائب الدخل مؤجلة 
  %٧٩  ٧٢,٧  ٥٧,٣  %٨١  ٤٠,٦  ٣٢,٨الربح بعد الضريبة

 %)٢,١(  %١٣,٢  %١١,١ %)٢,١(  %١٤,١  %١٢,٠ هامش الربح بعد الضريبة
             

  %١١٠  )٤,٨(  )٥,٣(  %١١١  )٢,٤(  )٢,٧( حصة العاملين في اإلرباح 
  %٧٧  ٦٧,٩  ٥٢,٠  %٧٩  ٣٨,٢  ٣٠,١صافي الربح قبل حقوق األقلية 

  %١  )٠,٥(  ٠  %)٦٣(  )٠,٣(  ٠,٢ حقوق األقلية 
  %٧٧  ٦٧,٥  ٥٢,٠  %٨٠  ٣٧,٩  ٣٠,٣صافي الربح 

(%)هامش صافي الربح  ٢,١(  %١٢,٢  %١٠,١  %)٢,١(  %١٣,٢  %١١,١(%  
  
  
  
  
  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  ١٣ من ١٢صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

   قائمة المركز المالي المجمعة–ليسيكو مصر 
   

  قائمة المركز المالي

  ٢٠٠٨عام / ٢٠٠٩ شهور٦  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩  يونيه٣٠  )م.ج مليون(
    

%٩٥ ١٩٦,٠ ١٨٦,٠ النقدية و االستثمارات قصيرة األجل  
  %١٠٠  ٤٣١,٢  ٤٣٢,٠ المخزون
  %١١٨  ٢٠٦,٩  ٢٤٥,١ مدينون

  %٩٠  ٢٨,٧  ٢٥,٨  أطراف ذوي عالقةمستحق من
  %١٠٣  ٨٦٢,٨  ٨٨٨,٩إجمالي األصول المتداولة

        
 %٩٨  ٦٩٨٫٦  ٦٨٢٫٧)صافي(األصول الثابتة 

  %١٢٤  ١٧٫٦  ٢١٫٩أصول غير ملموسة 
  %٩٢  ٢٫٤ ٢٫٢إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األجل 

  %١١٧  ٧١٫٤  ٨٣٫٤مشروعات تحت التنفيذ 
  %١٠٤  ٤٫٦  ٤٫٨استثمارات أخري 

  %٢٠٠  ٠٫٢  ٠٫٤أوراق قبض طويلة األجل 
  %١٠٠  ٧٩٤٫٨  ٧٩٥٫٤إجمالي األصول الطويلة األجل 

  %١٠٢  ١٫٦٥٧٫٦  ١٫٦٨٤٫٣إجمالي األصول 
        

  %١٠٤  ٤١٩,٥  ٤٣٧,٥بنوك سحب علي المكشوف
  %٦٨  ٨٠,٤  ٥٤,٩أقساط تستحق السداد خالل العام 

  %١٠٩  ٦٨,٦  ٧٤,٧موردون و أوراق دفع 
  %١٠٨  ٩٨,٦  ١٠٦,٣ارصده دائنة أخري 

  %٧٥  ٥,٩  ٤,٤مستحق إلطراف ذوي عالقة
  %٦٢  ١٧,٣  ١٠,٨مخصصات

  %١٠٠  ٦٩٠,٣  ٦٨٨,٦إجمالي االلتزامات المتداولة
      

  %٨١  ٩٧,٨  ٧٩,٥قروض طويلة األجل
  %١٠٠  ١١٣,٢  ١١٢,٨التزامات طويلة األجل أخري 

  %١٠٠  ٩,٦  ٩,٦مخصصات
  %١٠٣  ١٨,٩  ١٩,٤جلة ضريبة الدخل مؤ
  %٩٢  ٢٣٩,٥ ٢٢١,٣ طويلة األجل تإجمالي االلتزاما
  %٩٨  ٩٢٩,٨  ٩٠٩,٩تإجمالي االلتزاما

      
  %٣٤  ٩,٤  ٣,٢حقوق األقلية 

  %١٠٠  ٢٠٠,٠  ٢٠٠,٠رأس المال المصدر
  %٠  )١١٢,٢(  ٠,٠أسهم خزينة 
  %٨٦  ٣٣٠,٩  ٢٨٤,٧احتياطيات 

  %١٢٣  ١٩٠,٩  ٢٣٤,٥اإلرباح المحتجزة
  %٤٨  ١٠٨,٨  ٥٢,٠صافي أرباح العام 

  %١٠٧  ٧١٨٫٤  ٧٧١٫٢إجمالي حقوق الملكية 
  %١٠٢  ١٫٦٥٧٫٦  ١٫٦٨٤٫٣إجمالي حقوق الملكية و االلتزامات  
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  ١٣ من ١٣صفحة     ٢٠٠٩  أغسطس٥

   المجمعةالتدفقات النقدية قائمة –ليسيكو مصر 
  

  %   األولنصفلا  قائمة التدفقات النقدية

  ٠٨ / ٠٩   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  )م. جمليون(

        فقات النقدية من أنشطة  التشغيل التد
  %٧٧  ٦٧,٥ ٥٢,٠   الفترة   ربحصافي 

  %١١٤  ٣٣,٢ ٣٧,٩  إهالك األصول الثابتة وفروق الترجمة 
  %١١  ٠,٢ ٠,٠  استهالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة 

  %١٣٣  ٦,٩ ٩,٢  الفترة  عنضرائب الدخل
)١,٠(  المدفوعةضرائب الدخل   ٠  ٠,٠%  

  %٢٠  ٢,٦ ٠,٥  لدخل المؤجلةضرائب ا
  %٨٧  ٠,٢ ٠,٢  إيجار مدفوع مقدما

  %٠  )٠,٢( ٠,٠  اليةمأرباح رأس
  %١٧٠  ٣,٣ ٥,٦   وفروق الترجمةتتدعيم المخصصا

  %٠  ٢,٥ ٠,٠  اإلنخفاض في قيمة المخزون
  %١١٠  ٤,٨ ٥,٣   اإلرباح  فيحصة العاملين

)٦,٢(   ةبحقوق األقلي) نقص(/  الزيادة  ٠  ٠,٠%  
  %٧٣  ٦,٦ ٤,٨   في احتياطي الترجمة)نقص(/ ة الزياد

)٠,٩(  نقص بالمخزون / ) الزيادة(  )٢  )٣٨,٤%  
)٣٥,٧(  نقص في المدينون / ) الزيادة(  ٥٠٩٤(  ٠,٧(%  

  %٣٣  ٣٠,٦ ١٠,١   الدائنةة األرصد)نقص(/ الزيادة 
)١١,٦(  ةمخصصات مستخدم  )٣١٣  )٣,٧%  

)٠,٤(   التزامات طويلة األجل أخري)نقص (/زيادة  ١١(  ٣,٦(%  
  %٦٠  ٧٦,٥ ٤٦,١  األخرىالمدفوع في االستثمارات 

  %٥٩  ١٩٦,٩ ١١٦,٠  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

)٣٤,٤(  ألصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذإضافات ا  )٥٨  )٥٩,٤%  
)٤,٣(  األصول غير الملموسة  )٨٦٧  )٠,٥%  

)٠,٢(  التغير فى االستثمارات المتداولة األخرىصافى   ٠  ٠,٠%  
  %٦١  ٠,٧ ٠,٤  متحصالت من بيع أصول ثابتة

)٠,٢(  نقص في أوراق قبض طويلة األجل/زيادة  ٠  ٠,٠%  
)٣٨,٨(  صافي النقدية من نشاط االستثمار  )٦٥  )٥٩,٢%  

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
)١٨,٣(  يلة األجل  في القروض طو)نقص(/ زيادة   )٢٨  )٦٦,٣%  
)٢٥,٤(  جل لاللتزامات طويلة األالجزء الحاليفي ) نقص/ (زيادة   )٣٩٧  )٦,٤%  

  %)٢٣(  ١٧,١ )٤,٠(  أسهم خزينةنقص /  )زيادة(
)١١,٤(  توزيعات أرباح  )١٦  )٧٣,٢%  

)٥٩,١(  صافي النقدية من أنشطة التمويل   )٤٦  )١٢٨,٨%  
  %٢٠٥  ٨,٩ ١٨,٢   في حكمها خالل الفترةصافي التغير في النقدية و ما

)٣٣٨,٠(  الفترةصافي النقدية و ما في حكمها أول   )٩٥  )٣٥٥,٥%  
  %٩٢  )٣٤٦٫٦  )٣١٩٫٨(  الفترةصافي النقدية و ما في حكمها أخر 

  


