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CA.LCSW; LECI LI; L. LECIq ;:رمـز األسـهم  (  أعلنت ليسيكو مصر:٢٠٠٩  نوفمبر٤ في اإلسكندرية
LECI EY (٢٠٠٩عام من  لثالثاالربع  عن األعمال المجمعة نتائج .  

  

    نتائج الشركةعلي لمحه
  

   ٢٠٠٩عام ل لثالثاالربع 
  

 )  الصحي قطاعمن%  ٦١ ( مصريهمليون جني ٢٧٣٫٢ لتبلغ%  ٨ نسبةضت بنخفا ليسيكو مبيعات •

تحقيق نمو في حجم المبيعات  مع ، مصريهمليون جني ١٦٦٫٧لتبلغ  % ٣ بنسبة انخفضت مبيعات الصحي •
 ) تصدير%  ٦١٫٧( مليون قطعة ١٫٥ليبلغ  % ٦بنسبة 

حجم المبيعات  ضاإنخفب، مدفوعة ي مصرهمليون جني ١٠٦٫٥  لتبلغ% ١٤ نسبةب نخفضتاالبالط مبيعات  •
       )تصدير%  ٢٥٫٤ (مليون متر مربع ٦ ليبلغ%  ١٠ بمعدل

 التشغيل ألرباح الهامش نخفاضاو ، مصريهمليون جني ٤٣٫٨ لتبلغ%  ١٠ بنسبة نخفضتا أرباح التشغيل •
 .% ١٦نقطة مئوية إلي  ٠٫٥بمقدار

 ١٫٩بمقدار هامش صافي الربح رتفعا  و،مصري مليون جنيه ٢٩٫٥ ليبلغ%  ١٣ نسبةب رتفعاصافي الربح  •
  .% ١٠٫٨ إلينقطة مئوية 

  
   ٢٠٠٩ شهور من عام 9
  

 ) من قطاع الصحي%  ٥٨٫٤( مصري ه مليون جني٧٨٨٫٢ لتبلغ%  ٧ نسبةنخفضت بمبيعات ليسيكو ا •

 مدفوعة جزئيًا بتراجع حجم ، مصريه مليون جني٤٦٠٫١ لتبلغ % ١٢ انخفضت بنسبة مبيعات الصحي •
 ) تصدير%  ٦٠( مليون قطعة ٤٫١لتبلغ %  ٢مبيعات بنسبة ال

بنمو مبيعات التصدير ، مدفوعة مليون جنيه مصري ٣٢٨٫١لتبلغ %  ٢ بنسبةمبيعات البالط ارتفعت  •
%  ٢٣٫٩ ( مليون متر مربع١٨٫١ليبلغ %  ٥نسبة ب حجم المبيعات ضاإنخف األعلى سعرًا نسبيًا، قابله

       )تصدير

 نقطة ١٫٢  الهامش ألرباح التشغيل بمقدارارتفع و، مليون جنيه مصري١٣٧٫٢عند تشغيل أرباح الثبات  •
 .% ١٧٫٤مئوية إلي 

 بمقدار هامش صافي الربح انخفض  و،مليون جنيه مصري ٨١٫٥ليبلغ %  ١٣ بنسبة انخفضصافي الربح  •
  .% ١٠٫٣ نقطة مئوية إلي ٠٫٨
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بعودة يسرني إبالغكم   : "ة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله     رئيس مجلس اإلدار   -جلبرت غرغور / وقد علق السيد    
لقد تجاوزنا منعطـف الطريـق      .  عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي       ٢٠٠٩في الربع الثالث من عام      النمو  

منذ نهاية    األزمة المالية العالمية   الذي سببته الطلب على منتجاتنا    من ضعف   تعافي  الخالل الشهور القليلة الماضية مع      
في هذا الربع وصل حجم مبيعات تصدير األدوات الصحية وإجمالي حجم المبيعات إلـى مـستويات                . العام الماضي 

لطلب المتزايد  وذلك كي نتمكن من اإلستجابة ل     قياسية جديدة ونحن حالياً نقوم بزيادة عدد العمال وزيادة اإلنتاج يومياً            
  . في الوقت الحاليعلى منتجاتنا 

  
تـم  و. أن األزمة اإلقتصادية ستفيد ليسيكو من خالل التركيز على جوانب القوة في أعمالنا             ذكرتلعام الماضي   في ا "

منتجات جديـدة نفعتنـا   عرض تحقيق هذا على مدار العام الماضي مع قوة مركزنا المالي ونمو خدمة ما بعد البيع و               
الجديدة واألنشطة التجارية التي تولدت      الفرص   لر بك فأنا مسرو . أعمال جديدة  حصتنا السوقية وجذب     زيادةجيداً في   

  .أننا سنستمر باإلنتفاع بهذا األمر في العام القادموأنا على يقين عنها 
  
أنه على مدار العام الماضي أثرت األزمة سلباً على قيمة          التي حدثت مؤخراً، حيث     اإليجابية  التطورات  بأنا مسرور   "

 ومع ذلـك فـنحن      . سيصحح تدريجياً الوضع الحالي    اآلداءفي   سنأن هذا التح  منى  وأت. إستثمارات مساهمينا بليسيكو  
نخفاض سعر السهم   إلالسلبي  تأثير  ال ب جيداًحيث أننا نشعر    يمكننا فقط التأثير على سعر سهمنا من خالل نتائج أعمالنا           

  . تعاطف معهم في هذا األمرعلى مساهمينا األفراد ون
  
 تحسين ربحية قطاع األدوات الصحية في ضوء إنخفاض أسعار التصدير           – من أهمها  ، كثيرة فما زال لدينا تحديات   "

نتيجة إستمرار ضعف سعر صرف عملتي اليورو والجنيه اإلسترليني والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة إعتباراً من                
صـناعة األدوات    مجال   فيف.  الشأن على يقين أنه سيمكننا تحقيق تحسن ملحوظ في هذا        ومع ذلك، فأنا    . ٢٠١٠عام  

 نصل إلى طاقتنا اإلنتاجية     ل للطاقة اإلنتاجية هو مفتاح تحقيق الربحية وأنا أتوقع أن         فضاإلستخدام األ يكون  ،  الصحية
 فرص أعمـال    ظهوروعلى منتجاتنا   تعافي الطلب   نظراً ل والجديدة بصورة سريعة على مدار األعوام القليلة القادمة،         

  ".ي الصيف الماضيجديدة مثل التي شاهدتها ف
  

% ٨بنسبة الكلية على الرغم من تراجع مبيعاتنا  ": عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائالً–إيلي بارودي / أضاف السيد 
 مما أثر ضعف سعر صرف آًال من الجنيه اإلسترليني واليورو يرجع إلى  والذي ٢٠٠٩ من عام لثخالل الربع الثا

ألحد خطوط بأعمال الصيانة إنتاج البالط في هذا الربع نتيجة القيام  إنخفاض إلىباإلضافة في إيراداتنا من التصدير 
 رقم قياسي جديد في حجم اإلنتاج والمبيعات في محققينعن أي ربع آخر قد إرتفعت هذا الربع مبيعات إال أن . اإلنتاج

  .قطاع األدوات الصحية
 ولتحقيق نمو في هامش مجمل الربح المقارن بنفس الفترة إستمر ترآيزنا على مراقبة التكاليف لدعم مرآزنا المالي"

البيعية واإلدارية غير المباشرة على الرغم من تحقيق نمو في حجم  على التكاليف نفاقاإلتخفيض من العام الماضي و
  .وسيستمر هذا الترآيز على مراقبة التكاليف في الربع الرابع وفي العام القادم. المبيعات

اإلقتراض مصاريف فائدة أعلى في هذا الربع نتيجة زيادة نسبة لتعرضنا إلى ة إدارة مخاطر الميزانية  إتباع سياسأدى"
هذه الزيادة في . ميزانية الشرآة لقلبات أسعار العمالت األجنبيةاألعلى تكلفة وذلك لتقليل تعرض بالجنيه المصري 

. صرف العمالت األجنبية خالل هذا الربعأسعار ق فرومن أرباح من خالل تحقيق المصروفات التمويلية تم تعويضها 
% ٧باإلضافة إلى ذلك، فنحن مستمرون في تخفيض اإلقتراض بصورة إجمالية مما أدى إلى إنخفاض الديون بنسبة 

  . منذ بداية العام
اقنا ل الذي تشهده ليسيكو في أسواعم األمناخرئيس مجلس اإلدارة بخصوص تحسن أود تأآيد ما ذآره بوجه عام، "

إلى أيضًا أتطلع وفي الربع الرابع نسبيًا آداًء جيدًا وأتوقع . ذلكالتصديرية وأعتقد أن النمو في صافي أرباحنا يعكس 
   ." في العام القادم أقوى آداًءتحقيق 
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  رباح والخسائر لمحه من  قائمة األ

  %   أشهر٩  %  لثالربع الثا  

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

  %٨٨  ٥٢٥,٥  ٤٦٠,١  %٩٧  ١٧٢,١  ١٦٦,٧  الصحي 

  %١٠٢  ٣٢١,٦  ٣٢٨,١  %٨٦  ١٢٣,٥  ١٠٦,٦  البالط

  %٩٣  ٨٤٧,١  ٧٨٨,٢  %٩٢  ٢٩٥,٦  ٢٧٣,٢  صافي المبيعات 

  %)٣,٦(  %٦٢,٠  %٥٨,٤  %٢,٨  %٥٨,٢  %٦١  (%)صافي المبيعات /الصحي

  %٩٢  )٥٤٨,٨(  )٥٠٤,٨(  %٩١  )١٩٥,٥(  )١٧٨,٨(  تكلفة المبيعات  

  %)٠,٨(  %)٦٤,٨(  %)٦٤,٠(  %)٠,٧(  %)٦٦,١(  %)٦٥,٤(  (%)صافي المبيعات/تكلفة المبيعات 

  %٩٥  ٢٩٨,٣  ٢٨٣,٤  %٩٤  ١٠٠,١  ٩٤,٤  مجمل الربح 

  %٠,٨  %٣٥,٢  %٣٥,٠  %٠,٧  %٣٣,٩  %٣٤,٦  (%) هامش مجمل الربح 

  %٩٠  )١٥٣,٥(  )١٣٨,٤(  %٩٧  )٤٩,٩(  )٤٨,٣(  )أ.ت.م(مصاريف توزيع وإداريه 

  %)٠,٥(  %)١٨,١(  %)١٧,٦(  %٠,٨  %)١٦,٩(  %)١٧,٧(  (%)صافي المبيعات / أ .ت.م

  %١٠٤  )٧,٥(  )٧,٨(  %١٥٣  )١,٥(  )٢,٣(  تشغيل أخري) مصروفات( /تصافي إيرادا 

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

)٠,١(  %)٠,٩(  %)١,٠(  %)٠,٣(  %)٠,٥(  %)٠,٨(%  

  %١٠٠  ١٣٧,٣  ١٣٧,٢  %٩٠  ٤٨,٧  ٤٣,٨  أرباح التشغيل

  %١,٢  %١٦,٢  %١٧,٤  %)٠,٥(  %١٦,٥  %١٦,٠  (%)هامش أرباح التشغيل

  %٨٧  ٩٣,٧  ٨١,٥  %١١٣  ٢٦,٢  ٢٩,٥  صافي الربح 

  %)٠,٨(  %١١,١  %١٠,٣  %١,٩  %٨,٩  %١٠,٨  (%)هامش صافي الربح

  الربح صافي   كبيرة فيزيادة :٢٠٠٩ عاممن  لثالثاالربع نتائج 

 مدفوعاً . مليون جنيه مصري٢٧٣,٢ لتبلغ  الماضيملعابا مقارنة % ٨ ةبنسب لثفي الربع الثاإليرادات اتراجعت 
البالط نتيجة تراجع الطاقة اإلنتاجية الكلية لليسيكو بسبب صيانة الماكينات والتي تم اإلنتهاء منها  إيرادات تراجعب

إلى منتجات ذات سعر بيع جاه بعض عمالء التصنيع للغير نتيجة إتاألدوات الصحية تراجع أيضاً اداء قطاع . حالياً
      .أقل وأيضاً نتيجة ضعف سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليورو

تحول مرة أخرى لصالح قطاع األدوات الصحية، حيث زادت مبيعات األدوات الصحية لتبلغ لليسيكو المزيج البيعي 
  . ٢٠٠٨ل نفس الفترة من عام خال % ٥٨,٢من إيرادات الربع الثالث مقابل  % ٦١

 نقطة ٠,٧مليون جنيه مصري، بينما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل  ٩٤,٤بلغ يل%  ٦بنسبة تراجع مجمل الربح 
المؤقت في الطاقة  اإلنخفاض يرجع إلىفي مجمل الربح هذا التراجع %. ٣٤,٦ ليصبحمئوية مقارنة بالعام الماضي 

  .على عوائد التصديربدوره أثر مما  سلبي ألسعار صرف العمالت األجنبيةلاتحرك اإلنتاجية للبالط وإلى ال

من صافي المبيعات % ١٧,٧ لتصبح نقطة مئوية ٠,٨ة اإلداريالمصروفات نسبة مصروفات التوزيع و إرتفعت
، إنخفضت مصروفات التوزيع والمصروفات مطلقة صورةب. ٢٠٠٨من عام  لثالثافي الربع % ١٦,٩بنسبة مقارنة 

 تأثير إنخفاض نتيجة مراقبة التكاليف في مصروأيضاًالتراجع جاء هذا . مليون جنيه ٤٨,٣لتبلغ % ٣بنسبة دارية اإل
  .  وليسيكو فرنساPLC من ليسيكو لكالًغير المباشرة تكاليف الأسعار صرف العمالت األجنبية على 
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خسارة   مليون جنيه١٫٥قارنة بمبلغ  مليون جنيه مصري م٢٫٣خسارة بلغت االخرى التشغيل مصروفات حقق صافي 
  . نفس الفترة من العام السابقعن

من  لثالثامليون جنيه عن الربع  ٤٣,٨بلغ يمقارنة بالعام السابق ل% ١٠ الربح قبل الفائده والضريبة بنسبة تراجع
  %.١٦ يبلغل نقطة مئوية ٠,٥ هامش الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة تراجع، مع ٢٠٠٩عام 

 ١٢,٥  مقارنة بالعام الماضي لتبلغ%٥٤بنسبة  ٢٠٠٩ من عام لثخالل الربع الثارتفعت صافي مصاريف التمويل ا
 مليون جنيه ٣,٢مقارنة بالعام الماضي ليبلغ % ٢٢ بنسبة ةالمستثمرمن األموال تراجع الدخل . مليون جنيه مصري

وهذه .  مليون جنيه١٤,١بالعام الماضي لتبلغ مقارنة % ٢٩في الربع الثالث وارتفعت مصاريف الفوائد بنسبة 
تحويل جزء من اإلستراتيجية في إدارة الشركة الربع تعكس قرارات هذا الزيادة في صافي المصاريف التمويلية عن 

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

خالل هذا مليون جنيه مصري  ٣,١ر صرف العمالت األجنبية بلغت اسعأ ناتجة عن فروق مكاسبحققت ليسيكو 
   .٢٠٠٨ مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام ٦,٩ بلغت خسائرمقارنة بالربع 

  مليون جنيه٥,٧بمبلغ رنة  مقا مصريمليون جنيه ٣,٩ بلغت ٢٠٠٩من عام  لثالثا الربعأعباء الضرائب عن 
  .نفس الفترة من العام السابقعن  مصري

 نقطة مئوية ١,٩هامش صافي الربح بمعدل  إرتفاع، مع  مليون جنيه٢٩,٥ليبلغ % ١٣بنسبة  إرتفعصافي الربح 
                     .٢٠٠٨عن نفس الفترة من عام % ٨,٩مقارنة بنسبة % ١٠,٨ ليصبح

  

 على الرغم من إنخفاض ٢٠٠٨مستويات عام عند نفس  إستمرتيرادات التشغيل إ: ٢٠٠٩ شهور من عام ٩
  %٧اإليرادات بنسبة 

 لتبلغ ٢٠٠٨عام من نفس الفترة بمقارنة  ٢٠٠٩ شهور األولى من عام ٩خالل % ٧تراجعت اإليرادات بنسبة 
سعر البيع نتيجة الهبوط إنخفاض متوسط  بتراجع إيرادات قطاع األدوات الصحية مع ةمتأثر . مليون جنيه٧٨٨,٢
اآلداء القوي من خالل تم تعويض هذا اإلنخفاض جزئياً  و.في أسعار صرف عملتي اليورو والجنيه اإلسترلينيالحاد 

  .٢٠٠٨لقطاع البالط نتيجة زيادة األسعار خالل عام 

إنخفاض مبيعات األدوات أدت الزيادة في مبيعات البالط إلى تحول المزيج البيعي لليسيكو لصالح قطاع البالط، مع 
خالل نفس الفترة من عام % ٦٢ نسبة مقابل ٢٠٠٩ شهور األولى من عام ٩المن إيرادات % ٥٨,٤الصحية إلى 

٢٠٠٨ .  

 نقطة ٠,٨ مليون جنيه مصري، بينما ارتفع هامش مجمل الربح بمعدل ٢٨٣,٤ليبلغ % ٥مجمل الربح تراجع بنسبة 
  %. ٣٦ ليصبحمئوية مقارنة بالعام الماضي 

من صافي المبيعات % ١٧,٦لتصبح  نقطة مئوية ٠,٥ة اإلداريالمصروفات نسبة مصروفات التوزيع وتراجعت 
، إنخفضت مصروفات التوزيع صورة مطلقةب. ٢٠٠٨ من عام ىاألول شهور ٩في % ١٨,١بنسبة مقارنة 

 مبادرة اإلدارة في تخفيض جاء هذا التراجع نتيجة.  مليون جنيه١٣٨,٤لتبلغ % ١٠والمصروفات اإلدارية بنسبة 
 من ليسيكو لكالًغير المباشرة تكاليف الالتكاليف، باإلضافة إلى تأثير إنخفاض أسعار صرف العمالت األجنبية على 

PLCوليسيكو فرنسا  .  

 خسارة  مليون جنيه٧٫٥ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ٧٫٨خسارة بلغت مصروفات التشغيل االخرى حقق صافي 
  .فترة من العام السابقفي نفس ال

، مع إرتفاع ٢٠٠٩ من عام ىاألول شهور ٩المليون جنيه عن  ١٣٧,٢ليبلغ الربح قبل الفائده والضريبة ستقر ا
  %.١٧,٤ ليصبح نقطة مئوية ١,٢هامش الربح التشغيلي قبل الفائدة والضريبة 
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العام بنفس الفترة من مقارنة  ٢٠٠٩ شهور األولى من عام ٩خالل ال% ٣٢ارتفعت صافي مصاريف التمويل بنسبة 
 ٩ مليون جنيه خالل ال٦,٨ ليبلغ ةالمستثمرمن األموال انخفض الدخل .  مليون جنيه مصري٣٢,٨الماضي لتبلغ 

نفس الفترة من العام الماضي مع ثبات مصاريف  مليون جنيه عن ١٤,١مقارنة ب ٢٠٠٩شهور األولى من عام 
  . بنفس الفترة من العام الماضي مليون جنيه مقارنة ٣٨الفوائد عند 

 ٩خالل ال مليون جنيه مصري ٢,٨حققت ليسيكو خسارة ناتجة عن فروق أسعر صرف العمالت األجنبية بلغت 
  . ٢٠٠٨ مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام ٣,٥مقارنة بمكاسب بلغت  ٢٠٠٩شهور األولى من عام 

 مليون ١٥,٣مبلغ بل  مقا مصريمليون جنيه ١٣,٦لغت  ب٢٠٠٩من عام  شهور األولى ٩الأعباء الضرائب عن 
  .نفس الفترة من العام السابقعن   مصريجنيه

 نقطة مئوية ٠,٨ مليون جنيه، مع تراجع هامش صافي الربح بمعدل ٨١,٥ليبلغ % ١٣صافي الربح تراجع بنسبة 
  .الماضيعام العن نفس الفترة من % ١١,١مقارنة بنسبة % ١٠,٣ليصبح 
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  القطاعي التحليل 

  األدوات الصحية

 مليون ١,٥  قطعة لتبلغ٨٩٠٠٠أو % ٦بنسبة  ةالصحياألدوات  حجم مبيعات زيادة: ٢٠٠٩ من عام لثالربع الثا
جديد قياسي ربع سنوي وهذا يمثل تحقيق رقم . مع تحقيق نمو ناتج من التصدير معظمه إلى المملكة المتحده ،قطعة

 في معظم األسواق يظهر عالمات على التعافي وأن الشركة مستمرة في في حجم مبيعات ليسيكو حيث أن الطلب
  . ٢٠٠٧الجديد بمدينة برج العرب والذي تم اإلنتهاء من بناؤه في نهاية عام زيادة إنتاجها بمصنعها 

للمصانع بصورة سريعة للوصول باإلنتاج جدد تحدد حجم المبيعات من خالل قدرة ليسيكو على تعيين وتدريب عمال 
  .وتتوقع الشركة أن يتحسن هذا الوضع اآلن بعد إنتهاء الصيف وشهر رمضان. مقابلة النمو في الطلبل

 على الرغم من النمو في حجم  مليون جنيه١٦٦,٧مقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٣اإليرادات تراجعت بنسبة 
م المبيعات مقارنةً بنسبة من حج% ٦١,٧حيث بلغ التصدير نسبة . المبيعات نتيجة إلنخفاض متوسط األسعار

  .٢٠٠٨ من عام لثثاعن الربع ال% ٥٢,٧

 جنيه ١١١,٨ لتبلغ ماضيالعام البنفس الفترة من مقارنة % ٩متوسط أسعار األدوات الصحية تراجعت بنسبة 
 سعر ضعفنتيجة اإلنتاجي لصالح عمالء التصنيع للغير ومعظمه ناتج عن التغير في المزيج مصري للقطعة، 

   .نيه اإلسترليني واليوروصرف الج

.  جنيه مصري للقطعة٧٨,٥بلغ يالعام الماضي لنفس الفترة من مقارنة ب% ٨انخفض بنسبة القطعة  ةمتوسط تكلف
يرجع في األساس إلى انخفاض أسعار الطاقة في مصر مقارنة بنفس اإلنخفاض في متوسط تكلفة تصنيع القطعة 

تكلفة المواد إنخفاض مما أدى إلى صرف الجنيه اإلسترليني واليورو ر نتيجة تراجع سعالفترة من العام الماضي و
  .  المستوردةالخام

ليبلغ نسبة نفس الفترة من العام الماضي  نقطة مئوية مقارنة ب٠,٥هامش مجمل ربح األدوات الصحية تراجع 
  . مليون جنيه٤٩,٧ليبلغ % ٥مجمل الربح بنسبة وتراجع % ٢٩,٨

   ةحيالصاألدوات تحليل قطاع 

  %   أشهر٩  %  لثالربع الثا  

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

              ")٠٠٠ألف ( مبيعات الصحي بالقطعة

  %٩٢  ١٦٦١  ١٥٢١  %٨٨  ٥٨٨  ٥١٥  مصر 

  %١٠٨  ١٢٧  ١٣٧  %٧٥  ٧٥  ٥٦  لبنان  

  %١٠١  ٢٤٥٩  ٢٤٩١  %١٢٤  ٧٣٩  ٩٢٠  تصدير 

  %٩٨  ٤٢٤٧  ٤١٤٩  %١٠٦  ١٤٠٢  ١٤٩١  أجمالي مبيعات الصحي بالقطعة

  %٢,١  %٥٧,٩  %٦٠,٠  %٩,٠  %٥٢,٧  %٦١,٧  %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %٨٨  ٥٢٥,٥  ٤٦٠,١  %٩٧  ١٧٢,١  ١٦٦,٧  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات الصحي 

  %٩٠  ١٢٣,٧  ١١٠,٩  %٩١  ١٢٢,٨  ١١١,٨  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %٩٥  ٨١,١  ٧٦,٨  %٩٢  ٨٥,٦  ٧٨,٥  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %٩٣  )٣٤٤,٦(  )٣١٨,٨(  %٩٨  )١٢٠,٠(  )١١٧,٠(  تكلفة إنتاج صحي  

  %٧٨  ١٨٠,٩  ١٤١,٣  %٩٥  ٥٢,١  ٤٩,٧  مجمل الربح القطاع الصحي

  %)٣,٦(  %٣٤,٤  %٣٠,٧  %)٠,٦(  %٣٠,٣  %٢٩,٨  هامش مجمل الربح القطاع الصحي 
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 ٤,١ قطعة لتبلغ ٩٨٠٠٠أو % ٢بنسبة  ةالصحياألدوات  حجم مبيعات تراجع: ٢٠٠٩ من عام  شهور األولى٩
   .وروبية في معظم أسواقنا اال– باألخص في الربع األول –مليون قطعة، نتيجة إلنخفاض حجم المبيعات 

حيث بلغ التصدير .  مليون جنيه٤٦٠,١العام الماضي لتبلغ نفس الفترة من مقارنة ب% ١٢اإليرادات تراجعت بنسبة 
  .٢٠٠٨من عام   شهور األولى٩عن % ٥٧,٩رنةً بنسبة من حجم المبيعات مقا% ٦٠نسبة 

 جنيه ١١٠,٩ لتبلغ ماضيالعام النفس الفترة من مقارنة ب% ١٠متوسط أسعار األدوات الصحية تراجعت بنسبة 
  . ر صرف الجنيه اإلسترليني واليورواسعأ إنخفاضمصري للقطعة، نتيجة 

.  جنيه مصري للقطعة٧٦,٨بلغ يالعام الماضي لمن نفس الفترة مقارنة ب% ٥بنسبة انخفض متوسط التكاليف 
 تراجع سعر صرف الجنيه اإلسترليني واليورو مما أدى إلى ناتج عناإلنخفاض في متوسط تكلفة تصنيع القطعة 

  .  وإنخفاض أسعار الطاقة في مصر المستوردة تكلفة المواد الخامإنخفاض

من العام الماضي ليبلغ  شهور األولى ٩ ة مقارنة بال نقطة مئوي٣,٧هامش مجمل ربح األدوات الصحية تراجع 
  .مليون جنيه ١٤١,٣ليبلغ % ٢٢تراجع مجمل الربح بنسبة مع % ٣٠,٧نسبة 

  

  البالط

 مقارنة بنفس ٢٠٠٩ من عام لثفي الربع الثا% ١٠بنسبة  البالط حجم مبيعات تراجع: ٢٠٠٩ من عام لثالربع الثا
نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية والذي أدى إلى تخفيض ون متر مربع  ملي٦الفترة من العام الماضي لتبلغ 

  . الذي تم اإلنتهاء منها حالياًو. للبالطالطاقة اإلنتاجية إجمالي 

 جنيه مصري للمتر ١٧,٩مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ % ٥ متوسط صافي أسعار البيع بنسبة تراجع
وقوع شهر رمضان وأجازة عيد الفطر والعودة إلى تزامن أثر وقد . الخصومات في مصرنتيجة زيادة  المربع

على الطلب في السوق المصري مع زيادة المنافسة بين الموزعين مما أثر المدارس في الربع الثالث من هذا العام 
  . على الخصومات في السوق

 في أسعار الطاقةإنخفاض تأثير  مصري، نتيجة  جنيه١٠,٤ليبلغ % ٩إنخفض متوسط تكلفة المتر المربع بنسبة 
  .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيمصر ولبنان 

 مليون جنيه ٤٤,٧مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ % ٧ بنسبة لثفي الربع الثا مجمل ربح البالط تراجع
  %. ٤٢ ليصبح نقطة مئوية ٣,١ع هامش مجمل ربح القطاع اإرتفمع و
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  ليل قطاع البالط تح

  %    أشهر٩  %   لثالربع الثا  

  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٠٩/٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

              ")٠٠٠الف (٢مبيعات البالط م

  %٩١  ١٣٣٦٠  ١٢١٨٥  %٨٥  ٤٥٥٣  ٣٨٥٧  مصر

  %١٠٨  ١٤٤٤  ١٥٦٦  %٩٠  ٦٥٩  ٥٩٢  لبنان 

  %١٠٣  ٤١٩٦  ٤٣١٣  %١٠٩  ١٣٨٦  ١٥١٦  تصدير 

  %٩٥  ١٩٠٠١  ١٨٠٦٤  %٩٠  ٦٥٩٨  ٥٩٦٥  أجمالي مبيعات البالط 

  %١,٧  %٢٢,١  %٢٣,٩  %٤,٤  %٢١,٠  %٢٥,٤  %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %١٠٢  ٣٢١,٦  ٣٢٨,١  %٨٦  ١٢٣,٥  ١٠٦,٦  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات البالط 

  %١٠٧  ١٦,٩  ١٨,٢  %٩٥  ١٨,٧  ١٧,٩  )٢م/م .ج(متوسط سعر البيع 

  %٩٦  ١٠,٧  ١٠,٣  %٩٠  ١١,٤  ١٠,٣  )٢م/ م .ج(متوسط التكلفة 

  %٩١  )٢٠٤,٢(  )١٨٥,٩(  %٨٢  )٧٥,٥(  )٦١,٧(  تكلفة إنتاج البالط 

  %١٢١  ١١٧,٤  ١٤٢,٢  %٩٤  ٤٨,٠  ٤٤,٩  مجمل الربح القطاع البالط

  %٦,٩  %٣٦,٥  %٤٣,٣  %٣,٣  %٣٨,٩  %٤٢,١  هامش مجمل الربح قطاع البالط 

  

 ٢٠٠٩ من عام ىاألولشهور  ٩في ال% ٥بنسبة  البالط حجم مبيعات تراجع: ٢٠٠٩ من عام ىاألول شهور ٩
، نتيجة القيام بأعمال الصيانة مما أدى إلى توقف  مليون متر مربع١٨,١مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 

   . يوم على مدار الربع الثاني والثالث من هذا العام٤٠أحد خطوط اإلنتاج لمدة 

 جنيه مصري للمتر ١٨,٢لفترة من العام الماضي لتبلغ مقارنة بنفس ا% ٧إرتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة 
  . نسبة مبيعات التصدير لألسواق األعلى سعراًالمربع بفضل تأثير إرتفاع 

  . نتيجة إنخفاض أسعار الطاقة في مصر جنيه مصري١٠,٣ليبلغ % ٤ متوسط تكلفة المتر المربع بنسبة تراجع

 ١٤٢,١مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ % ٢١بة  بنسىاألول شهور ٩الإرتفع مجمل ربح البالط في 
  %.٤٣,٣ ليصبح نقطة مئوية ٦,٨مليون جنيه وكذا إرتفع هامش مجمل ربح القطاع 

  

  المركز المالي 

  .مليون جنيه مصري ١٦٥١,١ لتبلغ ٢٠٠٩األولى من عام  شهور ٩الفي شركة ليسيكو قيمة أصول  لم تتغير

 بالتالىطويلة االجل وانخفاض الديون نتيجة  مليون جنيه ٨٤٨تبلغ ل% ٩بنسبة ت إجمالي االلتزاماانخفضت 
  .٠,٤٦لتصبح انخفاض صافي الديون إلى حقوق الملكية 
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  التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

   :٢٠١٠و٢٠٠٩ عامل النظرة المستقبلية

جه بالنتائج الصعبة التي تحققت في نفس الفترة من يستفيد الربع الرابع من هذا العام عند مقارنة نتائمن المتوقع أن 
ومن المتوقع أن نشاهد النمو المستمر في الربع الرابع مقارناً بنفس الفترة من العام الماضي بعد عودة . العام الماضي

 فضلاإلستغالل األوبعد  خالل الربع الثالث اإلنتهاء من أعمال الصيانةمصنع البالط للعمل بالطاقة القصوى بعد 
  . شهر عن شهر بعد تعزيزه بالعمالة المطلوبةمستمراً اإلنتاجية لألدوات الصحية للطاقة 

الطلب على أن يستمر وبناء على المؤشرات الحالية من العمالء الحاليين ومن خالل فرص األعمال الجديدة، نتوقع 
  . القادمنتجاتنا من األدوات الصحية في النمو على مدار العامم

ليسيكو في السعي لزيادة حصتها في األسواق الحالية بمنتجات جديدة ومن خالل اإلستحواذ على عمالء وستستمر 
بحيث الصعب  اإلقتصادي المناختستفيد من إستمرار س – لحين تحسن ظروف السوق – على يقين أنه وليسيكو. جدد

رئيسي مما يساعد ليسيكو كمورد ة العمالء، خدم واإلهتمام بالتوقف عن تطوير منتجاتهمإلى يلجأ الكثير من منافسينا 
  . على إظهار ميزاتها التنافسية

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

  .أوروبابمن المتوقع أن تعطي دفعة لمبيعاتنا و خصيصاً لألسواق األوروبيةالمصممة الجديدة وأطقم الحمامات 

. بأوروبا وأمريكا الشماليةأخرى لشركات واطراف  الغيروستستمر ليسيكو أيضاً في التوسع في التصنيع لصالح 
لتصنيع للغير في مجال اإنضمام عمالء جدد لمهتمين بالعمل معها ونتوقع ليسيكو حالياً في محادثات مع عدد من او
  .٢٠١٠في النصف الثاني من عام المبيعات زيادة ساهموا في ي

ستستمر أرباح التشغيل في الفترات القادمة مرتبطة بقوة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر واليورو والجنيه 
سيؤثر إيجابياً في هامش ربح من العمالت األجنبية لمصري مقابل هذه السلة وأي ضعف في الجنيه ا. اإلسترليني

وأي تغير في أسعار صرف العمالت له تأثير على أرباح وخسائر العمالت األجنبية وعلى . قطاع األدوات الصحية
دوالر والجنيه حيث أن شركة ليسيكو لها التزامات باليورو وال. وضع القروض والنقدية بالعملة األجنبية للشركة

  .اإلسترليني

عيد الحكومة ست هذا العام إنتهاءبعد  حيث أنه ٢٠١٠ومن المتوقع ان تواجه ليسيكو إرتفاع في تكاليف الطاقة في عام 
ن التخفيض في أسعار الطاقة يعادل نسبة حيث أ. زيادتها العام الماضيإلى وضعها السابق عندما تم أسعار الطاقة 

ليسيكو في تعويض هذه الزيادة في التكاليف وف تستمر وس. كاليف الطاقة لشركة ليسيكوتخفيض في متوسط ت% ٣٨
 وتقليل الفاقد واإلستفادة من إقتصاديات التشغيل حيث أن الشركة تقوم ة التشغيلءمن خالل اإلستمرار في تحسين كفا

  .بتحسين اإلستخدام األمثل للطاقة اإلنتاجية المتاحه في قطاع األدوات الصحية

  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  ١٣ من ١٠صفحة     ٢٠٠٩  نوفمبر٤

  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 وبخبرة في
  

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
ديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تص

   .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
بق أو تتماثل مع  ربما تتطاالتيتتعلق 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 فيعكس وجهة نظر الشركة وهذه القوائم أيضا قد ت
 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"بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها  ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا التيالنتائج المستقبلية 
    .لزم التنويه والتنبيه

  
 
  
  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  ١٣ من ١١صفحة     ٢٠٠٩  نوفمبر٤

    قائمة الدخل المجمعة -ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %    أشهر٩  %   لثالربع الثا  

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

  %٩٣  ٨٤٧,١  ٧٨٨,٢  %٩٢  ٢٩٥,٦  ٢٧٣,٢صافي المبيعات 
  %٩٢  )٥٤٨,٨( )٥٠٤,٨(  %٩١  )١٩٥,٥( )١٧٨,٨( تكلفة المبيعات  

  %٩٥  ٢٩٨,٣  ٢٨٣,٤  %٩٤  ١٠٠,١  ٩٤,٤مجمل الربح 
(%) هامش مجمل الربح   ٠,٨  %٣٥,٢  %٣٦,٠  %٠,٧  %٣٣,٩  %٣٤,٦%  

             
  %٧٥ )٦٩,٤(  )٥٢,١(  %٧٥ )٢٢,٤(  )١٦,٨( مصاريف توزيع
  %١٠٢  )٨٤,١(  )٨٦,٣(  %١١٤  )٢٧,٦(  )٣١,٥( مصاريف أداري

  %٥١  ٣,١  ١,٦  %٤٩  ١,٠  ٠,٥  تشغيل أخريتإيرادا
  %٨٨  )١٠,٦(  )٩,٤(  %١١٣  )٢,٥(  )٢,٨( مصروفات تشغيل أخري

  %١٠٠  ١٣٧,٣  ١٣٧,٢  %٩٠  ٤٨,٧  ٤٣,٨أرباح التشغيل
(%)هامش أرباح التشغيل  ١,٢  %١٦,٢  %١٧,٤  %)٠,٥(  %١٦,٥  %١٦,٠%  

             
  %١١٤  ١,٤  ١,٦  %١٣٣  ١,٢  ١,٦  مارإيرادات اإلستث

  %٤١  ١٢,٧  ٥,٢  %٥٧  ٢,٨  ١,٦فوائد دائنة
  %١٠١  )٣٧,٦(  )٣٨,٠(  %١٢٩  )١٠,٩(  )١٤,١( مصروفات تمويليه 

  %)٨٠(  ٣,٥  )٢,٨(  %)٤٥(  )٦,٩(  ٣,١ فروق تقيم عمالت أجنبيه
  %٨٨  ١١٧,٢  ١٠٣,٢  %١٠٣  ٣٤,٩  ٣٦,٠الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

قبل الضريبة و هامش الربح 
 حقوق األقلية

٠,٨(  %١٣,٨  %١٣,١  %١,٤  %١١,٨  %١٣,٢(%  

             
  %٩٠  )١٣,٦(  )١٢,٣(  %٤٧  )٦,٦(  )٣,١( ضرائب الدخل العام 

  %٧٦  )١,٧(  )١,٣(  %)٨٩(  ٠,٩  )٠,٨( ضرائب الدخل مؤجلة 
  %٨٨  ١٠١,٩٠  ٨٩,٦  %١١٠  ٢٩,٢  ٣٢,١الربح بعد الضريبة

 %)٠,٧(  %١٢,٠  %١١,٤ %١,٩  %٩,٩  %١١,٧ هامش الربح بعد الضريبة
             

  %١١١  )٧,٢(  )٨,٠(  %١٠٤  )٢,٤(  )٢,٥( حصة العاملين في اإلرباح 
  %٨٦  ٩٤,٧  ٨١,٦  %١١٠  ٢٦,٨  ٢٩,٦صافي الربح قبل حقوق األقلية 

  %١٠  )١,٠(  )٠,١(  %١٨  )٠,٦(  )٠,١( حقوق األقلية 
  %٨٧  ٩٣,٧  ٨١,٥  %١١٣  ٢٦,٢  ٢٩,٥صافي الربح 
(%) الربحهامش صافي  ٠,٨(  %١١,١  %١٠,٣  %١,٩  %٨,٩  %١٠,٨(%  

  
  
  
  
  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  ١٣ من ١٢صفحة     ٢٠٠٩  نوفمبر٤

   قائمة المركز المالي المجمعة–ليسيكو مصر 
   

  قائمة المركز المالي

 سبتمبر ٣٠  )م.ج مليون(
٢٠٠٩  

  ٢٠٠٨عام / ٢٠٠٩ شهور٩  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

    
%٧٨ ١٩٦,٠ ١٥٢,٧ النقدية و االستثمارات قصيرة األجل  

  %٩٥  ٤٣١,٢  ٤٠٨,٤ المخزون
  %١٢٦  ٢٠٦,٩  ٢٦٠,١ مدينون

  %١١٦  ٢٨,٧  ٣٣,٣ مستحق من أطراف ذوي عالقة
  %٩٩  ٨٦٢,٨  ٨٥٤,٥إجمالي األصول المتداولة

        
 %٩٧  ٦٩٨٫٦  ٦٧٧٫٣)صافي(األصول الثابتة 

  %١٢٧  ١٧٫٦  ٢٢٫٣أصول غير ملموسة 
  %٨٨  ٢٫٤ ٢٫١إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األجل 

  %١٢١  ٧١٫٤  ٨٦٫٥مشروعات تحت التنفيذ 
  %١٧٦  ٤٫٦  ٨٫١استثمارات أخري 

  %١٥٠  ٠٫٢  ٠٫٣أوراق قبض طويلة األجل 
  %١٠٠  ٧٩٤٫٨  ٧٩٦٫٦إجمالي األصول الطويلة األجل 

  %١٠٠  ١٦٥٧٫٦  ١٦٥١٫١٠إجمالي األصول 
        

  %٩٧  ٤١٩,٥  ٤٠٥,٠بنوك سحب علي المكشوف
  %٦٥  ٨٠,٤  ٥٢,٢أقساط تستحق السداد خالل العام 

  %٩٧  ٦٨,٦  ٦٦,٤موردون و أوراق دفع 
  %١٢١  ٩٨,٦  ١١٩,٠ارصده دائنة أخري 

  %١٣١  ٥,٩  ٧,٧مستحق إلطراف ذوي عالقة
  %٦٥  ١٧,٣  ١١,٣مخصصات

  %٩٦  ٦٩٠,٣  ٦٦١,٦إجمالي االلتزامات المتداولة
      

  %٦٦  ٩٧,٨  ٦٤,٩قروض طويلة األجل
  %٨١  ١١٣,٢  ٩١,٥التزامات طويلة األجل أخري 

  %١٠٢  ٩,٦  ٩,٨صصاتمخ
  %١٠٧  ١٨,٩  ٢٠,٢ضريبة الدخل مؤجلة 

  %٧٨  ٢٣٩,٥ ١٨٦,٤ طويلة األجل تإجمالي االلتزاما
  %٩١  ٩٢٩,٨  ٨٤٨,٠تإجمالي االلتزاما

      
  %٢٩  ٩,٤  ٢,٧حقوق األقلية 

  %١٠٠  ٢٠٠,٠  ٢٠٠,٠رأس المال المصدر
  %٠  )١١٢,٢(  ٠,٠أسهم خزينة 
  %٨٦  ٣٣٠,٩  ٢٨٣,٤احتياطيات 

  %١٢٣  ١٩٠,٩  ٢٣٥,٥اإلرباح المحتجزة
  %٧٥  ١٠٨,٨  ٨١,٥صافي أرباح العام 

  %١١١  ٧١٨٫٤  ٨٠٠٫٤إجمالي حقوق الملكية 
  %١٠٠  ١٦٥٧٫٦  ١٦٥١٫١إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  
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  ١٣ من ١٣صفحة     ٢٠٠٩  نوفمبر٤

   المجمعةالتدفقات النقدية قائمة –ليسيكو مصر 
  

  %   شهور٩  قائمة التدفقات النقدية

  ٠٨ / ٠٩   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  )م. جمليون(

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 
  %٨٧  ٩٣,٧ ٨١,٥   الفترة   ربحصافي 

  %١١٢  ٥١,٧ ٥٧,٧  إهالك األصول الثابتة وفروق الترجمة 
  %٦٣  ٠,٣ ٠,٢  استهالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة 

  %٩١  ١٣,٦ ١٢,٣  الفترة  عنضرائب الدخل
)١,٧(  دفوعةالمضرائب الدخل   )٢٢  )٧,٩%  

  %٧٨  ١,٧ ١,٣  ضرائب الدخل المؤجلة
  %١٠٠  ٠,٣ ٠,٣  إيجار مدفوع مقدما

)٠,١(  اليةمأرباح رأس  )٢٢  )٠,٣%  
  %١٤٠  ٥,٢ ٧,٣   وفروق الترجمةتتدعيم المخصصا

  %٠  ٢,٥ ٠,٠  اإلنخفاض في قيمة المخزون
  %١١١  ٧,٢ ٨,٠   اإلرباح  فيحصة العاملين

)٦,٧(   ةحقوق األقليب) نقص(/  الزيادة  )٢٢٤٠  )٠,٣%  
  %٢٥  ١٧,٧ ٤,٥   في احتياطي الترجمة)نقص(/ الزيادة 

  %)٦١(  )٣٧,٤( ٢٢,٨  نقص بالمخزون / ) الزيادة(
)٥٩,٠(  نقص في المدينون / ) الزيادة(  ٨٩٥(  ٦,٦(%  

  %٦٢  ٢٢,٠ ١٣,٧   الدائنةة األرصد)نقص(/ الزيادة 
)١١,٨(  ةمخصصات مستخدم  )٢٠٧  )٥,٧%  

)٢١,٨(   التزامات طويلة األجل أخري)نقص (/زيادة  ٢٢(  ١٠٠,١(%  
  %٣٨  ١٢٢,٥ ٤٦,٤  األخرىالمدفوع في االستثمارات 

  %٣٩  ٣٩٣,٣  ١٥٤,٩  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

)٥٢,١(  ألصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذإضافات ا  )٥٧  )٩١,٩%  
)٤,٩(  األصول غير الملموسة  )٨١٦  )٠,٦%  

)٣,٥(  صافى التغير فى االستثمارات المتداولة األخرى  ٧٨٨٩(  ٠,٠(%  
  %٤٣  ١,٤ ٠,٦  متحصالت من بيع أصول ثابتة

)٠,١(  نقص في أوراق قبض طويلة األجل/زيادة  ٠  ٠,٠%  
)٦٠,١(  صافي النقدية من نشاط االستثمار  )٦٦  )٩١,٠%  

       ة من أنشطة التمويل التدفقات النقدي
)٣٢,٩(   في القروض طويلة األجل )نقص(/ زيادة   )٤١  )٨٠,٢%  
)٢٨,٢(  جل لاللتزامات طويلة األالجزء الحاليفي ) نقص/ (زيادة   )٣٠٦  )٩,٢%  

  %٠  ١٠,٣  ٠,٠  عن تقييم اإللتزامات األخرى طويلة األجل بقيمتها الحاليةالفرق الناتج 
  %٤  )٩٣,٠(  )٤,٠(  ةأسهم خزيننقص /  )زيادة(

)١٢,٣(  توزيعات أرباح  )١٧  )٧٣,٣%  
)٧٧,٣(  صافي النقدية من أنشطة التمويل   )٣٢  )٢٤٥,٤%  

  %٣١  ٥٦,٩ ١٧,٦  صافي التغير في النقدية و ما في حكمها خالل الفترة
)٣٣٨,٠(  الفترةصافي النقدية و ما في حكمها أول   )٩٥  )٣٥٥,٥%  
  %١٠٧  )٢٩٨٫٦(  )٣٢٠٫٤(  الفترة صافي النقدية و ما في حكمها أخر

  


