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  ٤٠١٢ عام من الثانىالربع  نتائج أعمال
 

  ;LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA(رم�ز ا�س�ھم: أعلن�ت ليس�يكو مص�ر :٤٢٠١ أغسطس ١٣في  ا%سكندرية

LECI EY٢٠١٤عام من  الثانىالربع  عنا�عمال المجمعة  ) نتائج  .  
  

  نتائج الشركة  عليلمحه 
  ٢٠١٤من عام  الثانىالربع 

  

 % من قطاع الصحي). ٤٩.٤مليون جنيه ( ٤٢٥.٤% لتبلغ ٦نسبة ارتفعت ا�يرادات ب •

 ١.٥٣ ثابت عندمليون جنيه ، حجم المبيعات  ٢١٠.١ % لتبلغ٥ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة  •

 % تصدير). ٥٥.٢مليون قطعة (

مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات  مليون جنيه ، ٢٠٤.١% لتبلغ ٨ارتفعت إيرادات البـ:ط بنسبة  •
 % تصدير).٢٠.٩مليون متر مربع ( ٩.١لتبلغ   %٥ بنسبة

 ٣٦.٢٦٢ بلغلت مبيعاتالحجم  بارتفاع مليون جنيه ، مدفوعة ١١.٢ إيرادات خ:طات المياه بلغت •

 قطعة.

بمقدار   يربح التشغيلالھامش ارتفع  ومليون جنيه ،  ٨١.٢ % ليبلغ٢٧بنسبة  الربح التشغيلي ارتفع •
 . %١٩.١لى إنقطة مئوية ليصل  ٣.١

بمقدار  الربح صافى ھامش ارتفعو ،مليون جنيه  ٤٩.٨ % ليبلغ٤٨بنسبة  الربحصافي  ارتفع •
  . %١١.٧لى إليصل  نقطة مئوية ٣.٣

  
   ٢٠١٤من عام  النصف ا/ول

  

 .% من قطاع الصحي)٤٧.٣مصري ( همليون جني ٨٠٩.٢ % لتبلغ١١ ارتفعت ا�يرادات بنسبة •

حجم المبيعات  انخفاض، مدفوعة بمصري همليون جني ٣٨٢.٥ لتبلغ %٤بنسبة  ت الصحيارتفعت إيرادا •
 .% تصدير)٥٨.١(مليون قطعة  ٢.٨٢% ليبلغ ٢بنسبة 

حجم المبيعات  مدفوعة بارتفاع ،مليون جنيه مصري ٤٠٣.٦% لتبلغ ١٨بنسبة :ط ـات البارتفعت إيراد •
 % تصدير).٢٠.٤( مليون متر مربع١٧.٨٤بلغ تل % ١٣ بنسبة

 قطعة. ٧٠.٠٩٠حجم مبيعات بلغ ، مدفوعة ب نيه مصرىمليون ج ٢٣.١ات المياه بلغت إيرادات خ:ط •

 بمقدار ھامش أرباح التشغيلارتفع و ،مليون جنيه مصري١٥٢.٤% لتبلغ ٤٣ بنسبةأرباح التشغيل  ارتفعت •

 .%١٨.٨ إلى ليصل نقطة مئوية ٤.٣

نقطة  ٣.٧ بمقدارمش صافي الربح ھا ارتفعو ،مليون جنيه مصري ٨٤.٨% ليبلغ ٧٠ بنسبةصافي الربح  ارتفع •
  . % ١٠.٥ لىإليصل مئوية 
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ن نتائج الربع الثانى إ" :  س ا4دارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقولهرئيس مجل -وقد علق السيد / جلبرت غرغور
تقدير  لشركة ليسيكو مصر ھى ا�قوى على مدار تاريخنا مع مبيعات وأرباح قياسية و إستمرار تحسن الھوامش ، ھذا

  ".عن طريق الفريق التنفيذى لعمل جيد أنجز 
 

الضرائب  معدل زيادةب مقترنةتكاليف الطاقة والوقود  يتمثل فى زيادةومع ذلك فاننا نواجه فى الفترة القادمة تحدياً قوياً 
 %٢٠نا بنسبة نتاجإقتصاد، ھذه التغيرات سينتج عنھا زيادة تكاليف صFح ا4الحكومة 4 أقرتھاعلى اEعمال والتى 

  من يوليو فصاعداً.
  

ار ثفلن تستطيع ھذه الزيادة فى اEسعار تجنب كل اLتحديات السوق ل نظراً زيادة اEسعار بالقدر المستطاع  وقد قررنا
  .الناتجة عن زيادة التكاليف

  
سندا لمواجھة  وعليه سوف يؤثر كل ما سبق على أدائنا فى الشھور القادمة ، ولكن موقف شركتنا القوى سوف يكون

  .ستقرار فى معظم بFد المنطقة إھذه المرحلة فى الشرق ا�وسط والتى تعانى من عدم 
  

نتاج البFط وا�دوات أن مصر واحدة من أقوى ا�سواق فى المنطقة وأفضل ا�ماكن 4على يقين نحن فى ليسيكو 
       ى القريب و البعيد.دالم على تنافسياً  الصحية

  
 ٢٠١٤س�تمرت نت�ائج الرب�ع الث�انى م�ن ع�ام إ ":  عضو مجلس ا4دارة المنتدب ق�ائFً  – طاھر غرغوروأضاف السيد / 

رب�ع س�نوية م�ن  نتائجأفضل  حققناو ٢٠١٢ من عام كما شھدنا ابتداءاً اتجاھھا نحو نمواً قوياً واستعادة الھوامش تحسنھا 
  ."حيث المبيعات والربح التشغيلى و صافى الربح

  
ن الزي��ادة اEس��تثنائية الت��ى س��نتھا الحكوم��ة ف��ى أس��عار الطاق��ة ض��من برنامجھ��ا أE إتمث��ل بداي��ة قوي��ة  ب��الرغم م��ن أنھ��ا

  صFح اEقتصاد تھدد بتجاوز كل المكاسب التى حققناھا فى تحسن الكفاءة والربحية.4
  
فع�ل ھ�ذه الزي�ادة وس�وف تُ % ٨ن تكون الزيادة فى الس�عر بمع�دل أسعار بالقدر المستطاع فقد خططنا ننا نقوم بزيادة ا�إ

سواق و نأمل أن نكون قادرين على زيادة أسعار أخرى عل�ى م�دار كل ا� نراقبفنحن ، ٢٠١٤ بدايًة من شھر أغسطس
وأيض�اً نعل�م أن الخط�ر ال�ذى توقعن�اه م�ن  فن�ا بنھاي�ة الع�اميننى غير واثق تماماً بأننا قادرين أن نغط�ى زي�ادة تكالإالعام ، 

حي�ث أن الكثي�ر م�ن الم�وردين و مق�دمين الخ�دمات س�يرفعون أس�عارھم  فعل�ىأق�ل مم�ا ھ�و  ن يك�ونأمحتم�ل  أثر التكلفة
فن��ا  وبش��كل ع��ام س��يظل م��ن الص��عب التنب��أ بالتض��خم ف��ى مص��ر ف��ى ھ��ذة المرحل��ة يبالمث��ل و أث��ر ذل��ك عل��ى تض��خم تكال

  المبكرة. 
  

  اEستفادة من وفورات الحجم اEقتصادى  لمواجھة ھذه الضغوط التضخمية من خFل رفع الكفاءة وسنستمر فى العمل 
خ�ذ ف�ى اEعتب�ار المش�كFت السياس�ية واEمني�ة ف�ى المنطق�ة حدى أسباب النت�ائج القوي�ة لھ�ذا الرب�ع ، م�ع ا�إوالتى كانت 

  من المتوقع مع الحد من المنافع المحققه من النمو فى الكفاءة. قلأالى حجم مبيعات حتمل ان تؤدى يُ  التىو
  

داء الق�وى ف�ى إن ا�كب�ر لنش�اطنا م�ن حي�ث تض�خم التك�اليف عل�ى م�دار تاريخن�ا. أننا نواجة التح�دى ا� هك فيومما E ش
كاف�ة القطاع��ات وق��دراتنا عل�ى تحقي��ق نم��و ق�وى للھ��وامش لمواجھ��ة التح�ديات ببيئ��ة العم��ل عل�ى م��دار الس��نوات الس��ابقة 

التك��اليف ي��ق نم��و مس��تقبFً م��ع ا�خ��ذ ف��ى اEعتب��ار ثب��ات تجعلن��ا متف��ائلين بق��درتنا عل��ى التغل��ب عل��ى ھ��ذة التح��ديات وتحق
  .واEسواق
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  إيرادات وربحية ليسيكو

  

  لمحه من قائمة ا/رباح والخسائر 

  %  النصف اEول  %  الثانىالربع   

  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  (مليون ج.م)

  %١٠٤  ٣٦٨.٨  ٣٨٢.٥  %١٠٥  ٢٠٠.٣  ٢١٠.١  الصحي 

  %١١٨  ٣٤١.١  ٤٠٣.٦  %١٠٨  ١٨٨.٧  ٢٠٤.١  البFط

  %١٠٥  ٢٢.٠  ٢٣.١  %١٠٢  ١١.٠  ١١.٢  خFطات المياه

  %١١١  ٧٣١.٩  ٨٠٩.٢  %١٠٦  ٤٠٠.٠  ٤٢٥.٤  صافي المبيعات 

  %)٣.١(  %٥٠.٤  %٤٧.٣  )%٠.٧(  %٥٠.١  %٤٩.٤  الصحي/ صافي المبيعات (%)

  %١٠٧  )٥٢٣.٣(  )٥٥٩.٣(  %١٠٣  )٢٨٢.٥(  )٢٩١.٨(  تكلفة المبيعات  

  %)٢.٤(  %)٧١.٥(  %)٦٩.١(  %)٢.٠(  %)٧٠.٦(  %)٦٨.٦(  عات / صافي المبيعات (%)تكلفة المبي

  %١٢٠  ٢٠٨.٦  ٢٤٩.٩  %١١٤  ١١٧.٥  ١٣٣.٦  مجمل الربح 

  %٢.٤  %٢٨.٥  %٣٠.٩  %٢.٠  %٢٩.٤  %٣١.٤  ھامش مجمل الربح (%) 

  %٩٤  )١٠٢.١(  )٩٥.٦(  %٩٣  )٥٥.٣(  )٥١.٥(  مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

  %)٢.٢(  %)١٤.٠(  %)١١.٨(  )%١.٧(  %)١٣.٨(  %)١٢.١(  مبيعات (%)م.ت.أ / صافي ال

  %٦٢٣  )٠.٣(  )١.٩(  %)٦٤(  ١.٥  )١.٠(  /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

  %)٠.٢(  %)٠.٠(  %)٠.٢(  %)٠.٦(  %٠.٤  %)٠.٢(  /(مصروفات) تشغيل أخرى (%)تصافي إيرادا

  %١٤٣  ١٠٦.٢  ١٥٢.٤  %١٢٧  ٦٣.٨  ٨١.٢  أرباح التشغيل

  %٤.٣  %١٤.٥  %١٨.٨  %٣.١  %١٦.٠  %١٩.١  أرباح التشغيل (%) ھامش

  %١٧٠  ٤٩.٩  ٨٤.٨  %١٤٨  ٣٣.٦  ٤٩.٨  صافي الربح 

  %٣.٧  %٦.٨  %١٠.٥  %٣.٣  %٨.٤  %١١.٧  (%)ھامش صافي الربح 
  

  

  إيرادات و أرباح قياسية :٢٠١٤ عاممن  الثانىالربع 

نفس الفترة من ل باEرقام القياسية السابقة مقارنةنمواً % ٦بنسبة  قياسية جديدة إيراداتليسيكو فى ھذا الربع حققت 
و  يةفى السوق المحل التسعير يةأفضلعلى خلفية العام السابق مدفوعة بالنمو القوى فى ايرادات جميع القطاعات 

  بقوة العمFت فى اسواقنا التصديرية ضد الجنية المصرىة موع، مد ا�سواق التصديرية

 ربح الشركةھامش مجمل  تحسن ومليون جنيه ،  ١٣٣.٦ رقم قياسى وھو ليصل إلى% ١٤ مجمل الربح بنسبةرتفع ا
مقارنة بنفس  و خFطات المياهالصحى  قطاعات ھوامش محققا تحسنا كبيرا فى %٣١.٤نقطة مئوية ليبلغ  ٢.٠بمقدار 

   .الفترة من العام السابق

بصورة و،  مليون جنيه ٥١.٥لتبلغ  %٧بنسبة  مصروفات التوزيع والمصروفات ا4دارية انخفضت مطلقة صورةب
% من صافي ١٢.١ بنسبةنقطة مئوية  ١.٧مصروفات التوزيع والمصروفات ا4دارية بمقدار  انخفضتنسبية فقد 

  .٢٠١٣من عام  الثانىالربع % في ١٣.٨ نسبةالمبيعات مقارنة ب
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مليون جنيه إيردات  ١.٥بمبلغ  مقارنة خرىأتشغيل  مصروفاتمليون جنيه فى  ١.٠سجلت الشركة ايضا مبلغ  كما
  . .٢٠١٣فى الربع الثانى من عام  خرىأتشغيل 

 عنمليون جنيه  ٨١.٢ ليصل إلى رقم قياسى وھو %٢٧بنسبة  (الربح قبل الفائدة و الضريبة) الربح التشغيلى ارتفعو
 ليصلة بنفس الفترة من العام السابق مقارن مئوية نقطة ٣.١ھامش الربح التشغيلى بمقدار  و ارتفع، ھذا الربع من العام

   %١٩.١الى

مقارنة بنفس  مليون جنيه١٣.٨لتبلغ  ٢٠١٤من عام  الثانىخFل الربع  %٣٦بنسبة التمويل  اتفومصر انخفضتو
مليون جنيه فى ھذا الربع من  ٩.٥تقييم العمFت ا�جنبية والتى بلغت  مكاسبو ذلك بسبب ،  ٢٠١٣الفترة من عام 

سجلت الشركة مبلغ ، ٢٠١٣من عام  الثانىتقييم عمFت أجنبية فى الربع  مكاسبمليون جنيه  ٦.٢ة بمبلغ العام مقارن
لبنان و عادًة تدفع ھذه التوزيعات فى النصف الثانى من  فىمليون جنية من توزيعات أرباح الشركة التابعة لھا  ٢.٥

  كل عام .

% مقارنة بنفس الفترة ٥٤ا�رباح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية بنسبة ارتفعت ،القويةنات التشغيلية يوكنتيجة لھذه التحس
 ا�قليةكما ارتفع ھامش ا�رباح قبل الضريبة وحقوق  ، مليون جنيه ٦٩.٩لتصل إلى رقم قياسى وھو من العام السابق 

  %.١٦.٤ الىدرجة مئوية  ٥.٠بمقدار 

مليون جنية عن نفس الفترة  ٥.٠مقارنة بـ  مليون جنيه ١١.٥من ھذا العام  الثانىالربع  عن بلغت اعباء الضرائبوقد 
  %٣٠% الى ٢٥من الضريبة المصرية  نسبةارتفاع نمو الضرائب و من العام السابق نتيجة 

نفس الفترة من العام مليون جنية ل ٣٣.٦بصافى ربح مقارنة مليون جنية  ٤٩.٨سجلت الشركة صافى ربح قياسى بلغ 
% فى نفس الفترة ٨.٤مقارنة بنسبة  ، %١١.٧مئوية ليصل إلى  نقطة ٣.٣الربح بمقدار ھامش صافى  ارتفعالسابق 

  من العام السابق.

   ا@رباحارتفاع المبيعات و تحسن مجمل ھامش الربح يدفع بنمو صافى : ٢٠١٤من عام  النصف ا@ول

لتصل إلى  العام السابقفترة من بنفس ال مقارنة ٢٠١٤عام من  ة اشھر اEولىتالس% فى ١١ارتفعت اEيرادات بنسبة 
مع نمو فى ايرادات جميع القطاعات اننا نرى ان النمو فى اEيرادات و مجمل الربح جاء على مليون جنيه  ٨٠٩.٢

  .خلفية افضلية التسعير

 نقطة ٢.٤مليون جنيه ، كما تحسن ھامش مجمل الربح بمقدار  ٢٤٩.٩% ليصل إلى ٢٠وارتفع مجمل الربح بنسبة 
ا�دوات الصحية و خFطات  قطاعات مع تحسن% ، ٣٠.٩مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى مئوية 
  المياه.

مليون جنيه ، وبصورة  ٩٥.٦% لتبلغ ٦مصروفات التوزيع والمصروفات ا4دارية بنسبة  انخفضتبصورة مطلقة 
من صافي  %١١.٨ لتصل إلى نقطة مئوية ٢.٢بمقدار  مصروفات التوزيع والمصروفات ا4دارية انخفضتنسبية فقد 

  .٢٠١٣من عام  ة اشھر اEولىستال% في ١٤.٠المبيعات مقارنة بنسبة 

فى نفس الفترة من العام  مليون جنيه ٠.٣مقارنة بمبلغ   مليون جنيه ١.٩التشغيل ا�خرى  مصروفاتصافي  بلغتو
   .السابق

ليصل إلى  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق %٤٣) بنسبة قبل الفائدة والضريبةارتفع الربح التشغيلي (الربح 
نقطة  ٤.٣بمقدار  ، مع ارتفاع ھامش الربح التشغيلي ٢٠١٤من عام  ة اشھر اEولىستالعن مليون جنيه  ١٥٢.٤

  %.١٨.٨ إلىليصل  مئوية

من عام  شھر اEولىة استالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق خFل  %٣مصروفات التمويل بنسبة  انخفضتو
   .٢٠١٣فى  مليون جنيه ٣٦.٥مقارنة بمبلغ  مليون جنيه ٣٥.٤، لتبلغ ٢٠١٤

مليون جنية عن نفس  ١٠.٧مقارنة بـ  مليون جنيه ١٧.٨من ھذا العام فى النصف اEول عباء الضرائب أوقد بلغت 
  .%٣٠% الى ٢٥مصر من فى يبة و ارتفاع نسبة الضرزيادة الربح قبل الضريبة الفترة من العام السابق نتيجة 

نقطة  ٣.٧مليون جنيه ، مع ارتفاع ھامش صافي الربح بمقدار  ٨٤.٨% ليصل إلى ٧٠وارتفع صافي الربح بنسبة 
  .فى نفس الفترة من العام السابق% ٦.٨% مقارنة بـ ١٠.٥مئوية ليبلغ 
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  التحليل القطاعي

  ا/دوات الصحية
  

  تحليل قطاع ا/دوات الصحية 

  %  النصف ا�ول  %  الثانىالربع   

  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

              مبيعات الصحي (با�لف قطعة)

  %٨٤  ١,٣٣٨  ١,١١٩  %٩٦  ٦٦٨  ٦٤٤  مصر 

  %٥٤  ١١٩  ٦٤  %٤٧  ٨٣  ٣٩  لبنان  

  %١١٤  ١,٤٣٤  ١,٦٤١  %١٠٨  ٧٧٩  ٨٤٥  تصدير 

  %٩٨  ٢,٨٩١  ٢,٨٢٤  %١٠٠  ١,٥٣٠  ١,٥٢٨  (با�لف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

  %٨.٥  %٤٩.٦  %٥٨.١  %٤.٤  %٥٠.٩  %٥٥.٣  تصدير / إجمالي المبيعات %
              

  %١٠٤  ٣٦٨.٨  ٣٨٢.٥  %١٠٥  ٢٠٠.٣  ٢١٠.١  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

  %١٠٦  ١٢٧.٦  ١٣٥.٤  %١٠٥  ١٣٠.٩  ١٣٧.٤  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

  %٩٩  ١٠١.٣  ١٠٠.٧  %٩٨  ١٠٣.٢  ١٠١.٠  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %٩٧  )٢٩٢.٩(  )٢٨٤.٥(  %٩٨  )١٥٧.٩(  )١٥٤.٤(  تكلفة مبيعات الصحي  

  %١٢٩  ٧٥.٩  ٩٨.٠  %١٣١  ٤٢.٤  ٥٥.٧  مجمل الربح لقطاع الصحي

  %٥.٠  %٢٠.٦  %٢٥.٦  %٥.٣  %٢١.٢  %٢٦.٥  ھامش مجمل الربح القطاع الصحي(%)

  

  

مليون قطعة مقارنة بالعام السابق  ١.٥٣لتبلغ  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  استقرار: ٢٠١٤عام  من الثانىالربع 
والتى قابلھا انخفاض فى حجم المبيعات فى السوق قطعة  )٦٦,٠٠٠(ما يعادل  %٨بنسبة مبيعات التصدير النمو حجم 

  .المحلية و لبنان

، جنيه للقطعة ١٣٧.٤ليبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٥متوسط أسعار ا�دوات الصحية بنسبة  ارتفعو 
  .وضعف الجنية المصرى مقابل العمFت اEجنبية  فى اEسواق التصديرية زيادة ا�سعار بسبب 

، تمثل الصادرات نسبة  مليون جنيه ٢١٠.١لتبلغ  لسابقالعام انفس الفترة من % مقارنة ب٥ت ا4يرادات بنسبة رتفعاو 
  .٢٠١٣من عام  الثانى لربعا% فى ٥٠.٩% من أحجام المبيعات مقارنة بنسبة ٥٥.٢

   للقطعة جنيه ١٠١.٠ ليبلغ %٢بنسبة  ا�دوات الصحيةالقطعة من تكلفة متوسط  انخفضو قد 

ھامش مجمل الربح  ارتفعو  ،% ٢٦.٥ بنسبةنقطة مئوية  ٥.٣بمقدار  ربح ا�دوات الصحيةمجمل  ھامش ارتفع
  .مليون ٥٥.٧% ليصل إلى ٣١بنسبة 

  

قطعة ليبلغ )  ٦٧,٠٠٠(% ما يعادل ٢بنسبة  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٤من عام  النصف ا@ول
٢.٨٢ E عوض ھذا  قطعة) ٢١٩,٠٠٠(% ما يعادل ١٦ بنسبة الطلب في مصر نخفاضمليون قطعة ، كنتيجة مباشرة

  .)قطعة ٢٠٧,٠٠٠( % ما يعادل ١٤بنسبة  التصديراEنخفاض زيادة حجم مبيعات 

  جنيه للقطعة. ١٣٥.٤% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦ا�دوات الصحية بنسبة  ارتفع متوسط أسعار
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مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة  ٣٨٢.٥% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ٤ارتفعت ا4يرادات بنسبة 
  .٢٠١٣من عام  النصف اEول% في ٤٩.٦% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٨.١

  

  جنيه للقطعة. ١٠٠.٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٣ة بنسبة الصحيمتوسط تكلفة ا�دوات  انخفض
  

نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام  ٥.٠بمقدار  النصف اEولارتفع ھامش مجمل ربح ا�دوات الصحية خFل 
  مليون جنيه. ٩٨.٠% ليبلغ ٢٩ة مجمل الربح بنسب كما ارتفع % ،٢٥.٦ بنسبةالسابق 

  

  البHط

  

  تحليل قطاع البHط 

  %  النصف ا�ول  %  الثانىالربع   

  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

              مبيعات البFط (با�لف متر مربع)

  %١٢٠  ١١,٠٦٢  ١٣,٢٨٨  %١١٣  ٥,٩٩٢  ٦,٧٦٤  مصر

  %٨٢  ١,١١٩  ٩١٩  %٥٧  ٦٩٥  ٣٩٨  لبنان 

  %٩٩  ٣,٦٦٩  ٣,٦٣١  %٩٧  ١,٩٥٥  ١,٨٨٧  تصدير 

  %١١٣  ١٥,٨٥٠  ١٧,٨٣٨  %١٠٥  ٨,٦٤٢  ٩,٠٤٩  أجمالي مبيعات البHط 

  %)٢.٧(  %٢٣.١  %٢٠.٤  %)١.٧(  %٢٢.٦  %٢٠.٩  تصدير / إجمالي المبيعات %
              

  %١١٨  ٣٤١.١  ٤٠٣.٦  %١٠٨  ١٨٨.٧  ٢٠٤.١  إيراد مبيعات البHط (مليون ج.م) 

  %١٠٥  ٢١.٥  ٢٢.٦  %١٠٣  ٢١.٨  ٢٢.٦  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

  %١٠٨  ١٣.٥  ١٤.٥  %١٠٦  ١٣.٥  ١٤.٤  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

  %١٢١  )٢١٣.٤(  )٢٥٩.٠(  %١١١  )١١٦.٨(  )١٣٠.١(  تكلفة مبيعات البFط 

  %١١٣  ١٢٧.٧  ١٤٤.٦  %١٠٣  ٧١.٩  ٧٤.٠  مجمل الربح القطاع البFط

  %)١.٦(  %٣٧.٤  %٣٥.٨  %)١.٨(  %٣٨.١  %٣٦.٣  ھامش مجمل الربح قطاع البFط 

  

مقارنة بنفس  ٢٠١٤ عام من الثانىالربع % في ٥بنسبة  البFطحجم مبيعات  ارتفع: ٢٠١٤من عام  الثانىالربع 
مع ارتفاع حجم المبيعات فى السوق المحلية وما قابله من ضعف  مليون متر مربع ٩.١بلغ يل سابقالفترة من العام ال

   .المبيعات فى اEسواق التصديرية و لبنان

  .جنيه للمتر المربع ٢٢.٦ إلى % ليصل٣بنسبة  متوسط صافي أسعار البيع رتفعاو

 الثاتىمليون جنيه فى الربع  ٢٠٤.١% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٨ارتفعت ايرادات البFط بنسبة و 
  . ٢٠١٤من عام 

  .متر المربعجنيه لل ١٤.٤ليبلغ  السابقلعام % مقارنة بنفس الفترة من ا٦بنسبة  مترمتوسط تكلفة تصنيع ال ارتفع

% مقارنة ٣ لھذا الربع الربح مجملكما ارتفع  %٣٦.٣ ليبلغ نقطة مئوية ١.٨ بمقدارمجمل الربح  ھامش انخفض
  .مليون جنيه٧٤.٠بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ 
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ليصل إلى  ٢٠١٤من عام  صف اEولالن% في ١٣البFط بنسبة حجم مبيعات  فعارت: ٢٠١٤من عام  النصف ا@ول
مع ارتفاع حجم المبيعات فى السوق المحلية وما قابله من ضعف المبيعات فى اEسواق  مليون متر مربع ١٧.٨٤

  .التصديرية و لبنان

جنيه للمتر  ٢٢.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليصل إلى ٥وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة 
  المربع. 

فى النصف اEول  مليون جنيه ٤٠٣.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٨وارتفعت إيرادات البFط بنسبة 
  .٢٠١٤من عام 

  جنيه للمتر المربع.  ١٤.٥ ليصل إلى% ٨ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة 

% ، وارتفع مجمل ٣٥.٨قطة مئوية ليبلغ ن ١.٦بمقدار من العام  فى النصف اEول ھامش مجمل ربح البFط انخفض
  مليون جنيه. ١٤٤.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٣الربح بنسبة 

  

  خHطات المياه

  

  خHطات المياهتحليل قطاع 

  %  النصف ا�ول  %  الثانىالربع   

  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

              مبيعات خFطات المياه (بالقطعة)

  %٩٧  ٧١,٨٦٩  ٦٩,٦٦٨  %١٠٨  ٣٣,١٠٣  ٣٥,٨٨٣  مصر

  %٩  ٤,٧٣٢  ٤٢٢  %٨  ٤,٥٧٧  ٣٧٩  تصدير

  %٩٢  ٧٦,٦٠١  ٧٠,٠٩٠  %٩٦  ٣٧,٦٨٠  ٣٦,٢٦٢  (بالقطعة)إجمالي مبيعات خHطات المياه 

  %)٥.٦(  %٦.٢  %٠.٦  %)١١.١(  %١٢.١  %١.٠  تصدير / إجمالي المبيعات %
              

  %١٠٥  ٢٢.٠  ٢٣.١  %١٠٢  ١١.٠  ١١.٢  .م)  إيراد مبيعات خHطات المياه (مليون ج

  %١١٥  ٢٨٦.٧  ٣٣٠.٢  %١٠٦  ٢٩٠.٨  ٣٠٨.٤  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٠٢  ٢٢٢.٢  ٢٢٦.٩  %٩٨  ٢٠٥.٩  ٢٠١.٣  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %٩٣  )١٧.٠(  )١٥.٩(  %٩٤  )٧.٨(  )٧.٣(    خFطات المياهتكلفة مبيعات 

  %١٤٦  ٤.٩  ٧.٢  %١٢١  ٣.٢  ٣.٩  اهخFطات الميمجمل الربح 

  %٨.٨  %٢٢.٥  %٣١.٣  %٥.٥  %٢٩.٢  %٣٤.٧  خFطات المياهھامش مجمل الربح 

  

   :٢٠١٤عام  من نىالثاالربع 

 قطعة خFل )٣٧,٦٨٠ ( مقارنة بـ، قطعة  )٣٦,٢٦٢(% ليبلغ ٤بنسبة  الثانىالربع حجم المبيعات خFل  انخفض
   .٢٠١٣ من عام نىالثاالربع 

  مليون جنيه ١١.٢% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق لتبلغ E٢يرادات بنسبة ارتفعت ا

جنيه للقطعة نتيجة لتنوع تشكيلة المنتجات  ٣٠٨.٤% ليصل إلى ٦كما ارتفع متوسط صافى سعر القطعة بنسبة 
  المباعة .
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ستفادة من وفرات الحجم اEتحقيق مما يعكس  جنيه للقطعة ٢٠١.٣% ليبلغ ٦متوسط تكلفة القطعة بنسبة  انخفض
  .للوردية الواحدة باليوم  اEمثلالتشغيل  من خFلاEقتصادى 

 % ليبلغ٢١بنسبة  مجمل الربح ارتفعكما ،  %٣٤.٧نقطة مئوية ليبلغ نسبة  ٥.٥بمقدار مجمل الربح ھامش ارتفع 
  مليون جنيه فى ھذا الربع من العام. ٣.٩

  

مقارنة بنفس الفترة من العام % ٨لمبيعات خFل النصف ا�ول بنسبة حجم ا انخفض :٢٠١٤من عام  النصف ا@ول
  قطعة  ٧٠,٠٩٠ليبلغ السابق 

نتجات فى الربع ممن خFل التنوع الجنيه للقطعة. ٣٣٠.٢% ليصل إلى ١٥ارتفع متوسط صافى سعر القطعة بنسبة 
   اEول لبعض المشروعات

جنيه  ٢٢٦.٩% ليبلغ ٢متوسط تكلفة القطعة بنسبة  كما ارتفع، مليون جنيه  ٢٣.١% لتبلغ ٥ارتفعت ا4يرادات بنسبة 
  للقطعة .

فى النصف اEول من مجمل الربح  ارتفعكما  ، %٣١.٣بنسبة نقطة مئوية  ٨.٨ارتفع ھامش مجمل الربح بمقدار 
  مليون.٧.٢% ليبلغ ٤٦العام بنسبة 

  

  

  المركز المالي 

إجمالي ارتفع و ،مليون جنيه  ٢,٣٨٣.٩ لتبلغ ٢٠١٤ يونيو بنھاية% ٨بنسبة شركة ليسيكو قيمة أصول رتفعت ا
 %٨ بمقدار نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية كما تحسنت،  مليون جنيه ١,٤٩٦.١بلغ ت% ل٩بنسبة اEلتزامات 

مليون  ٥٨٥.٩% ليصل إلى ٢، وانخفض صافى الدين بنسبة  ٢٠١٣فى نھاية عام  ٠.٧٢بمعدل  مقارنة ٠.٦٦ لتصل
    .٢٠١٣مليون جنيه فى نھاية عام  ٥٩٧.٥ارنة بـ جنيه مق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

  

  ٢٠١٤أغسطس  ١٣

  ١٣من  ٩صفحة               

  التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية

جاء بسبب أفضلية التسعير و نمو الصادرات وقوة نموا قويا  النصف اEولشھد  :٢٠١٤لعام  النظرة المستقبلية
  .مبيعات البFط

الطلب على اEدوات الصحية فى السوق المحلية و ليبيا وبالرغم شھد النصف اEول من العام انخفاض متوقع فى كما 
ً ن الشركة تشھد تحسناً ثابتأمن    .زالت دون مستويات العام السابق نھا ماإخر فى اEرقام فمن شھر L ا

 ءنظرا للتباطىمن الصعب الحكم عليھا و فى المستقبل على حجم المبيعات سلبيااEحداث الجارية فى ليبيا قد تنعكس 
    الموسمى فى رمضان وطبيعة التطور السياسى الغير متوقع فى ھذا السوق.

 تأمل ھذا العام تستعيد مصر قوتھا بمرور الوقت ولكن سيظل النمو بحجم مبيعات اEدوات الصحية تحدياً ھذا العام،
حيث أن الطلب على  ٢٠١٤أن ھذه النتائج القوية لقطاع البFط فى النصف اEول من العام تستمر حتى نھاية ليسيكو 

اEستخدام الكامل للتوسعات اEخيرة فى  من تھذا المنتج يبدو أكثر ثباتاً من اEدوات الصحية كما أن الشركة استفاد
  . ٢٠١٣فى النصف الثانى من  تشغلھا خط البFط من خFل مصانعھا فى برج العرب و التى تم

ثرالتضخم العام على الطلب فى السوق المحلية فى النصف الثانى سوف ننتظر حتى نرى أثر زيادة أسعار الشركة و أ
  من العام.

% والمنتجات ٣٣% و الكھرباء بنسبة١٣٣قرار الحكومة بزيادة اسعار الغاز الطبيعى بنسبة و من جانب التكلفة فان 
ن توقعات الشركة على مدار تاريخھا فا الشركة% قد حقق أعلى تضخم فى التكاليف واجھته ٦٠البترولية بأكثر من 

  % كنتيجة مباشرة و أثر أخر لھذه الزيادة فى التكاليف.٢٠أن تكلفة اEنتاج سوف  تزيد بنسبة  تشير الىاEولية 

ولة منھا لمقابلة ھذه الزيادة فى التكاليف فقد خططت ان تكون الزيادة فى السعر بمعدل اترفع الشركة اEسعار فى مح
زالت غير اوالتى مليبيا بالنشاط  استعادةًة من شھر أغسطس ، ھذا المعدل يفترض % وسوف تفعل ھذه الزيادة بداي٨

  مستقرة ، فان الشركة تنظر لكل اEسواق و الخطط لكى ترفع اEسعار على مدار العام.

  ومع ذلك فان الشركة E تستطيع ان تغطى زيادة التكاليف بخطة مؤكدة حتى بنھاية ھذا العام.

حيث أن الكثير من موردين الشركة و مقدمين الخدمات  فعلىأثر التكلفة أقل مما ھو  تقييم كوني أن الخطر ا�خر ھو
لھا سيرفعون اEسعار بالمثل وسيكون أثر ھذا ھو تضخم التكاليف و بشكل عام فانه من الصعب التنبأ بأثر التضخم فى 

  .المرحلة المبكرة همصر فى ھذ

 اEقتصادى الحجم و اEستفادة من وفورات الكفاءة رفع من خFل يةتضخمھذه الضغوط ال مواجھةتستمر الشركة فى 
  ھذه الوفورات من المحتمل ان تكون غير كافية لمواجھة حجم نمو اقل من المتوقع.ولكن 
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  ١٣من  ١٠صفحة               

  

  ما يتعلق بليسيكو

  

ج ا�دوات الصحية ) أحد الشركات الرائدة في إنتاLECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا�سھم :
عاما  ٥٠وبالجودة التصديرية بالشرق ا�وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبFط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

  ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا�سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين. في
  

فاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واEستثمار الناتجة عن الحجم اEقتصادي للنشاط تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة اEنخ
. إن ا4ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي واEستراتيجي 

  . تنافسية Eستھداف الحجم ا�كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

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

   .وعFمات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا@تصال:
  

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

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا@نترنت :

  قوائم النظرة المستقبلية
  

ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيھذه النشرة قد تحتوى بعض ا�لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و
أو بمناقشة استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات 

أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط اEستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،   تبعض اEستراتيجيا
تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التيا4صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 

قد تختلف مع النتائج  التيمن العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا�داء أو التنفيذ �ھداف الشركة والتأكد أو الفروض. كثير 
لذلك لزم التنويه  “.ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا4شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية التيالمستقبلية 

    والتنبيه.
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  ة الدخل المجمعة قائم  - ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %  النصف ا�ول  %  الثانىالربع   

  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ١٤/١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤ (مليون ج.م)

       

  %١١١  ٧٣١.٩  ٨٠٩.٢  %١٠٦  ٤٠٠.٠  ٤٢٥.٤ صافي المبيعات 

  %١٠٧ )٥٢٣.٣( )٥٥٩.٣(  %١٠٣ )٢٨٢.٥( )٢٩١.٨( تكلفة المبيعات  

  %١٢٠  ٢٠٨.٦  ٢٤٩.٩  %١١٤  ١١٧.٥  ١٣٣.٦ مجمل الربح 

  %٢.٤  %٢٨.٥  %٣٠.٩  %٢.٠  %٢٩.٤  %٣١.٤ ھامش مجمل الربح (%) 

             

  %٨٨  )٣٧.٩(  )٣٣.٤(  %٩١  )٢٠.٦(  )١٨.٨( مصاريف توزيع

  %٩٧  )٦٤.٢(  )٦٢.٢(  %٩٤  )٣٤.٧(  )٣٢.٧( مصاريف إدارية

تشغيل أخري تإيرادا  ٥٧  ٩.٧  ٥.٥  %٣٧  ٦.٤  ٢.٤%  

  %٧٤  )١٠.٠(  )٧.٤(  %٦٩  )٤.٩(  )٣.٣( مصروفات تشغيل أخري

  %١٤٤  ١٠٦.٢  ١٥٢.٤  %١٢٧  ٦٣.٨  ٨١.٢ أرباح التشغيل

  %٤.٣  %١٤.٥  %١٨.٨  %٣.١  %١٦.٠  %١٩.١ ھامش أرباح التشغيل(%)

             

  %٧٤  ٣.٤  ٢.٥  %٧٤  ٣.٤  ٢.٥ إيرادات استثمارات

  %١٢٠٤  ١.٠  ١٢.٠  %٢٠٥٦  ٠.٥  ١٠.٣ إيرادات تمويلية

  %١٢٦  )٣٧.٥(  )٤٧.٤(  %١٠٨  )٢٢.٢(  )٢٤.١( مصروفات تمويلية 

  %١٦٤  ٧٣.١  ١١٩.٦  %١٥٤  ٤٥.٥  ٦٩.٩ الربح قبل الضريبة وحقوق ا/قلية

 ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية
 

٤.٨  %١٠.٠  %١٤.٨  %٥.٠  %١١.٤  %١٦.٤%  

  %١٥٨  )٩.٨(  )١٥.٥(  %٢١٦  )٤.٧(  )١٠.١( ضرائب الدخل العام 

  %٢٥٥  )٠.٩(  )٢.٣(  %٤٤٦  )٠.٣(  )١.٣( ضرائب الدخل المؤجلة 

  %١٦٣  ٦٢.٤  ١٠١.٨  %١٤٥  ٤٠.٤  ٥٨.٤ الربح بعد الضريبة

 %٤.١  %٨.٥  %١٢.٦ %٣.٥  %١٠.١  %١٣.٧ ھامش الربح بعد الضريبة

             

  %١٢٣  )١٣.١(  )١٦.٢(  %١٢٣  )٦.٦(  )٨.١( حصة العاملين في ا4رباح 

  %١٧٤  ٤٩.٣  ٨٥.٦  %١٤٩  ٣٣.٩  ٥٠.٣ صافي الربح قبل حقوق ا/قلية 

قوق ا�قلية ح  )١٣٠(  ٠.٦  )٠.٨(  %٢٢٧  )٠.٢(  )٠.٦(%  

  %١٧٠  ٤٩.٩  ٨٤.٨  %١٤٨  ٣٣.٦  ٤٩.٨ صافي الربح 

  %٣.٧  %٦.٨  %١٠.٥  %٣.٣  %٨.٤  %١١.٧ ھامش صافي الربح(%)
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  ١٣من  ١٢صفحة               

  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي

  /  ٢٠١٤شھور  ٦  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو ٣٠  (مليون ج.م)

  (%) ٢٠١٣عام 
    

  %١٢٦ ٣٥٠.٠ ٤٣٩.٤ النقدية واEستثمارات قصيرة ا�جل

  %١١٠  ٥٦٧.٩  ٦٢٢.١ المخزون

  %١٢٠  ٣٧٤.٣  ٤٤٧.٦ مدينون

  %٨١  ٧٤.٨  ٦٠.٦ مستحق من أطراف ذوي عFقة

  %١١٥  ١,٣٦٧.٠  ١,٥٦٩.٧ إجمالي ا/صول المتداولة

        

 %٩٥  ٧٣٩.٧  ٧٠٣.٧ اVصول الثابتة (صافي)

  %١٠١  ٢٢.٦  ٢٢.٨ أصول غير ملموسة 

  %٨٣ ٠.٩ ٠.٧ إيجارات مدفوعة مقدما طويلة اVجل 

  %١٦٣  ٢٥.٤  ٤١.٣ مشروعات تحت التنفيذ 

  %١٠٣  ٥.٣  ٥.٥ استثمارات أخري

  %١٠٠  ٤٠.٠  ٤٠.١ أوراق قبض طويلة اVجل

  %٩٨  ٨٣٣.٩  ٨١٤.٢ إجمالي ا�صول الطويلة ا�جل 

  %١٠٨  ٢,٢٠٠.٩  ٢,٣٨٣.٩ إجمالي ا�صول 

        

  %١١٠  ٨٨١.٦  ٩٧١.٠ بنوك سحب علي المكشوف
  %١٠١  ٢٤.٧  ٢٤.٩ أقساط تستحق السداد خ:ل العام 

  %٩٦  ١٥٩.٦  ١٥٢.٩ موردون و أوراق دفع 
  %١٣٦  ١٦٨.٣  ٢٢٨.٦ ارصده دائنة أخري 

  %٩٨  ١١.٢  ١١.٠ مستحق �طراف ذوي ع:قة
  %٨٣  ٤٦.٦  ٣٨.٥ مخصصات

المتداولةإجمالي ا(لتزامات   ١١٠  ١,٢٩٢.٠  ١,٤٢٦.٩%  
       

  %٧١  ٤١.٢  ٢٩.٤ قروض طويلة اVجل

  %٨٩  ٢.٠  ١.٨ التزامات طويلة اVجل أخري 
  %١٠٣  ١٠.٨  ١١.١ مخصصات

  %١٠٩  ٢٤.٦  ٢٦.٩ ضريبة الدخل مؤجلة 
طويلة ا�جل  تإجمالي ا(لتزاما  ٨٨ ٧٨.٦ ٦٩.٢%  

تإجمالي ا(لتزاما  ١٠٩  ١,٣٧٠.٦  ١,٤٩٦.١%  
       

  %١٢٨  ٣.٧  ٤.٧ حقوق ا�قلية 
  %١٠٠  ٤٠٠.٠  ٤٠٠.٠ رأس المال المصدر

  %١٠٢  ٣٥٠.٣  ٣٥٨.٧ احتياطيات 
  %٤٢  ٩٤.٣  ٣٩.٧ ا�رباح المحتجزة

  -  )١٨.٠(  ٨٤.٨ صافي أرباح العام 

  %١٠٧  ٨٢٦.٦  ٨٨٣.١ إجمالي حقوق الملكية 

  %١٠٨  ٢,٢٠٠.٩  ٢,٣٨٣.٩ إجمالي حقوق الملكية وا(لتزامات  
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  ٢٠١٤أغسطس  ١٣

  ١٣من  ١٣صفحة               

  المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –سيكو مصر لي
  

  %  النصف ا�ول  قائمة التدفقات النقدية

  ١٣/  ١٤   ٢٠١٣  ٢٠١٤  (مليون ج.م)

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 
  %١٧٠ ٤٩.٩ ٨٤.٨  صافي ربح الفترة   

  %١١١ ٤٣.٧ ٤٨.٤  إھFك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 
)٠.٢(  غير الملموسة وفروق الترجمة استھFك ا�صول   (٠.٣) ٦٠%  

  %١٥٩ ٩.٨ ١٥.٥  ضرائب الدخل عن الفترة
)١٨.٧(  ضرائب الدخل المدفوعة  (٣.٤) ٥٤٣%  
  %٢٥٥ ٠.٩ ٢.٢  ضرائب الدخل المؤجلة

  %١٠٠ ٠.١ ٠.١  إيجار مدفوع مقدماً 
)٠.١(  أرباح رأسمالية  )٤.٢(  ٢%  

  %٤٦ ٨.٢ ٣.٨  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا
)١.٤(  إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا  )٣.٥(  ٤٠%  

  %١٢٣ ١٣.١ ١٦.٢  حصة العاملين في ا�رباح 
  %١٩٧٢ ٠.١ ١.١  الزيادة / (نقص) بحقوق ا�قلية 

  %٦٥ ٢٤.٢ ١٥.٧  الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة
)٥٣.٧(  (الزيادة) / نقص بالمخزون   )٦٦.١(  ٨١%  

)٦٠.٢(  مدينون (الزيادة) / نقص في ال  )٤٥.١(  ١٣٣%  
  %٥٦ ١١٥.٩ ٦٥.٣  الزيادة / (نقص) في الدائنون

)٩.٧(  مخصصات مستخدمة  )٥.٤(  ١٧٩%  
)٠.٢(  زيادة / (نقص) التزامات طويلة ا�جل أخري  )٠.١(  ٢٥٦%  

)٤.٦( ٣.٧  المدفوع في اEستثمارات ا�خرى  -  

  %٠ ٤.٩ ٠.٠  الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل

  %٨١  ١٣٨.٢  ١١٢.٦  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة ا@ستثمار 

)٢٨.٤(  إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ  )٦٠.١(  ٤٧%  
)٠.١(  ا�صول غير الملموسة  )٠.١(  ٩٨%  

)٠.١(  صافى التغير فى اiستثمارات المتداولة اVخرى  )٠.٥(  ٢٩%  
  %١ ٢١.٨ ٠.١  متحصFت من بيع أصول ثابتة

)٠.١(  زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جل  )٢٩.٩(  ٠%  
)٢٨.٥(  صافي النقدية من نشاط ا@ستثمار  )٦٨.٧(  ٤٢%  

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
)١١.٨(  زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل   )١١.٨(  ١٠٠%  

)٠.٠( ٠.٣  لFلتزامات طويلة ا�جل الجزء الحالي زيادة / (نقص) في  -  
  %١٢٥  )٥٥.٣(  )٦٨.٩(  توزيعات أرباح

  %١٢٠  )٦٧.١(  )٨٠.٤(  صافي النقدية من أنشطة التمويل 
  %١٥٦  ٢.٤  ٣.٧  صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خHل الفترة

  %٩٩  )٥٩٩.٧(  )٥٩٣.١(  صافي النقدية وما في حكمھا أول الفترة
  %٩٩  )٥٩٧.٣(  )٥٨٩.٤(  افي النقدية وما في حكمھا أخر الفترةص

  


