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 نتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠١٥
 

ائج) LECI EY; CA. LCSW:رمز األسھم(  أعلنت ليسيكو مصر:٥٢٠١ نوفمبر ١١ في اإلسكندرية ال نت  األعم
  . ٢٠١٥عام  من الثالثالربع  عنالمجمعة 

  
   نتائج الشركة عليلمحه 

  
  ٢٠١٥ من عام الثالثالربع 

  
 ).من قطاع الصحي% ٥٣.٦( مليون جنيه ٣٣٨.٩لتبلغ % ١٨ اإليرادات بنسبة انخفضت •

لتبلغ % ١٦ حجم المبيعات بنسبة كما انخفض مليون جنيه ، ١٨١.٦ لتبلغ% ٦ إيرادات الصحي بنسبة انخفضت •
 ).تصدير % ٥٥.١( مليون قطعة ١.١١

  %٣١ حجم المبيعات بنسـبة كما انخفض مليون جنيه ، ١٤٦.٩لتبلغ % ٢٩ إيرادات البـالط بنسبة انخفضت •
 ).تصدير% ١٠.٦( مليون متر مربع ٥.٩لتبلغ 

  . قطعة٢٩,٣٧٩مع حجم مبيعات بلغ  مليون جنيه ، ١٠.٣ لتبلغ% ١٠ بنسبة  إيرادات خالطات المياهانخفضت •

  بمقداريربح التشغيلال ھامش انخفض و مليون جنيه ، ١٦.٤ ليصل الى% ٥٨ بنسبة الربح التشغيلي انخفض •
 %٤.٨  نقطة مئوية ليصل الى ٤.٨

عن  مليون جنيه ٥.٣ صافى ربح يصل الى ب  مقارنة مليون جنيه ٨.٧ خسارة تصل الىصافى سجل الربع الثالث  •
   .نفس الفترة من العام السابق

  ٢٠١٥ من عام تسعة أشھر
  

 ).من قطاع الصحي% ٥١.٩( مليون جنيه ١,٠٦٢.٩لتبلغ % ١٣ اإليرادات بنسبة انخفضت •

% ١١ حجم المبيعات بنسبة  انخفضبينما مليون جنيه ، ٥٥١.٦  لتبلغ%٤ إيرادات الصحي بنسبة انخفضت •
 ).تصدير % ٥٧.٦( مليون قطعة ٣.٧لتبلغ 

% ٢٥ بنسـبة بينما انخفض حجم المبيعاتمليون جنيه ،  ٤٧٧.٠لتبلغ % ٢٢ إيرادات البـالط بنسبة انخفضت •
 .)تصدير% ١٥.٠(مليون متر مربع  ١٩.٨٦بلغيل

 . قطعة٩٣,٩٩٢ بلغ  حجم مبيعات مع مليون جنيه ،٣٤.٣ لتبلغ% ١ بنسبة لمياه إيرادات خالطات اانخفضت •

 ٩.٤ بمقدار يربح التشغيلال ھامش انخفضكما  مليون جنيه ، ٦٦.٦ ليبلغ% ٦٥الربح التشغيلي بنسبة  انخفض •
  .%٦.٣نقطة مئوية ليصل إلى 

 عن مليون جنيه ٩٠.١ يصل الى    مقارنة بصافى ربح مليون جنيه٢.٦  خسارة تصل الىت الشركة صافىسجل •
    .نفس الفترة من العام السابق

  
الربع الثالث من العام كان : س اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله  رئيس مجل- جلبرت غرغور/ وقد علق السيد 
لسوق المحلى و الذى  فى انتيجة الضعف المتزايدً مليون جنيھا ٨.٧لغ مب فقد سجلت الشركة صافى خسارة ب.ًصعبا للغاية

ًأقترن بشھر رمضان المعظم و عيد الفطر المبارك مما أثر على الطلب بمصر و الشرق االوسط و بناءا عليه أنخفضت 
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مقارنة عن نفس الفترة من ھذا الربع فى العام السابق عالوة على انخفاض االنتاج مما أثر على % ١٥المبيعات بنسبة 
  .التكلفة

وعة من العوامل كضعف البيئة االقتصادية فى مصر و الزيادة الجوھرية بالطاقة فى ھذا القطاع من  بمجمازلنا نتأثرمو 
  .االعمال و االغالق المؤقت لمعظم أسواقنا االقليمية بسبب عدم االستقرار السياسى 

    
فاض حاد فى الطلب و و لسوء الحظ فأن التحسن الذى شوھد بمصر خالل الربع الثانى لم يستمر فى الربع الثالث مع أنخ

.  من قطاع االدوات الصحيةً و موسمياًالتعرض الى زيادة فى المنافسة و تحديدا فى قطاع البالط و الذى يعد أكثر تفككا
ستكمال خارطة الطريق يعد من المؤشرات االيجابية و المھمة فى إأن االستمرار فى العودة الى االستقرار السياسى و 

  .ًقتصادية بناءا على ذلك إناء خطوات ويمكن ب. الوقت الراھن
  

فى قطاع التصدير الوضع السياسى فى دولة ليبيا مازال يحد من النشاط و الذى أقترن مع أغالق القطاع المصرفى 
  .للتحويالت البنكية

  
يات فنحن االن بصدد التوسع فى التصدير لمواجھة التحد, ومع الصعوبات المستمرة التى نواجھھا فى الوقت الراھن

  .ق بأسواقنا المحلية و كذلك التوسع فى المعروض من منتجاتنا مع تقديم ميزة تنافسية باالسوا
  

  .ًتعمل االدارة جاھدة فى مواجھة البيئة السلبية و ھى تستجيب جيدا للتحديات
  

لمبيعات مع خفاض فى انالثالث اشھد الربع  " : ً عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائال– طاھر غرغور/ وأضاف السيد 
غالق االسواق لمدة إثر الربع الثالث بأانتھاء الطلب الموسيمى االعتيادى مبكرا فى اواخر الربع الثانى عالوة على ت

 ".أسبوعين تقريبا و كذلك انخفاض االنتاج بسبب شھر رمضان المعظم و عيد الفطر المبارك
  
ى تباطؤ االيرادات اثر بشكل حاد على االرباح التشغيلية نت " ام الحالى حت ج عنه صافى خسائر لھذا الربع من العام و الع

ا ٢٠١٦من الواضح ان عام . ً العام القادم تحديا كبيرابدايةنحن نواجه حتى نھاية ھذا العام و.  تاريخة ً سوف يكون عام
ا كانت عل ة بمصر او صعبا للغاية وحتى االن نحن نفتقر الى وضوح الرؤية و المؤشرات على استعادة االوضاع كم ي

  ".تحسن الوضع بالمنطقة 
  

اطؤ  ان التب سؤ الحظ ف واقول ى االس ع ف ذا الرب سلعى بھ ى المخزون ال راكم ف ھد ت ن . ش د م شركة تخطط لمزي و ان ال
  ". بنھاية العام الحالى اضافىاالنخفاض فى االنتاج خالل الربع الرابع للتأكد من عدم تكوين مخزون سلعى

  
قد تم تقديم  و فى الربع الرابع قد تم اضافة خدمة نقل االدوات الصحية للموزعيين بمصر  عامخالل الربع الثالث من ال"

 تعمل على المنتجات الجديدة سوفنحن نامل بان تلك الخدمات و. تقنية طباعة جديدةحزمة جديدة من مقاسات البالط ب
 على مدار التسويقيةعة ھذه المبادرات  نحن نخطط لمتاب. خلق فرص تصديرية جديدةاستعادة الحصة السوقية بمصر و

ًو بناءا علية نحن نأمل فى . مع تقديم منتجات و خدمات و حوافز تشجيعية على مدار الشھور القادمة ٢٠١٥عام 
  "ق أفضل النتائج فى ظل ھذه الظروفياالستمرار فى استعادة الحصة السوقية و تحق

  
سوف تمكننا من استعادة قوتنا التنافسية و االستفادة من المميزات القوية  ةمبادرتنا لمواجھة ھذه البيئة التشغيلية الصعب "

   ".االتى تتمتع بھا شركتن
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  لمحه من قائمة األرباح والخسائر 
  %  تسعة أشھر  %  الثالثالربع   

 ١٥/١٤  ٢٠١٤ ٢٠١٥ ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  )م.مليون ج(
  %٩٦  ٥٧٦.١  ٥٥١.٦  %٩٤  ١٩٣.٦  ١٨١.٦  الصحي 

  %٧٨  ٦٠٩.٨  ٤٧٧.٠  %٧١  ٢٠٦.٢  ١٤٦.٩  البالط

  %٩٩  ٣٤.٦  ٣٤.٣  %٩٠  ١١.٤  ١٠.٣  خالطات المياه

  %٨٧  ١٢٢٠.٤  ١٠٦٢.٨  %٨٢  ٤١١.٢  ٣٣٨.٩  صافي المبيعات 
  %٤.٧  %٤٧.٢  %٥١.٩  %٦.٥  %٤٧.١  %٥٣.٦  (%)صافي المبيعات / الصحي

  %٩٥  )٨٨٢.٣(  )٨٣٦.٧(  %٨٢  )٣٢٣.٠(  )٢٦٦.٢(  تكلفة المبيعات  

  %٦.٤  %)٧٢.٣(  %)٧٨.٧(  %)٠.٠(  %)٧٨.٥( )%٧٨.٥(  (%)صافي المبيعات / تكلفة المبيعات 

  %٦٧  ٣٣٨.١  ٢٢٦.٢  %٨٢  ٨٨.٣  ٧٢.٧  مجمل الربح 
  %)٦.٤(  %٢٧.٧  %٢١.٣  -  %٢١.٥  %٢١.٥  (%) ھامش مجمل الربح 

  %١٠٨  )١٤٥.٤(  )١٥٦.٧(  %١١١  )٤٩.٨(  )٥٥.٣(  )أ.ت.م(مصاريف توزيع وإداريه 

  %٢.٨  %)١١.٩(  %)١٤.٧(  %٤.٢  %)١٢.١( %)١٦.٣(  (%)صافي المبيعات / أ .ت.م

  %٣٤٢  )٠.٩(  )٣.٠(  -  ١.٠  )١.٠(  تشغيل أخرى) مصروفات/(تصافي إيرادا

  %٠.٢  %)٠.١(  %)٠.٣(  -  %٠.٢  %)٠.٣(  (%)تشغيل أخرى ) مصروفات/(تصافي إيرادا

  %٣٥  ١٩١.٨  ٦٦.٦  %٤٢  ٣٩.٤  ١٦.٤  أرباح التشغيل

  )%٩.٤(  %١٥.٧  %٦.٣  %)٤.٨(  %٩.٦  %٤.٨  (%)رباح التشغيل ھامش أ

  -  ٩٠.١  )٢.٦(  -  ٥.٣  )٨.٧(  )خسارة(صافي الربح 
  -  %٧.٤  %)٠.٢(  -  %١.٣  %)٢.٦(   (%)ھامش صافي الربح 

  
  .ضعف الطلب فى جميع القطاعات يؤدى الى صافى خسارة :٢٠١٥ عام من الثالثالربع 

  
ا مصحوبة بانخفاض فى حجم ٣٣٨.٩ غلبلت ٪٨ بع من العام بنسبة  فى ھذا الر ليسيكويراداتإأنخفضت  ون جنيھ ً ملي

و بطلب فى الً افقد شھدت ليسيكو ضعف.المبيعات فى جميع القطاعات ادة  ٢٠١٤السوق المحلى منذ شھر يولي حيث الزي
   .المواد البتروليةفى أسعار الطاقة و 

  
ة وألول انكماش االسواق التصديرية االقليمية فى نفس التوق سوق المحلي ة المعروض بال ادة فى كمي ى الزي د ادى ال يت ق

  مرة تشھد الشركة على نطاق الصناعة ككل فائض بالطاقة االنتاجية فى قطاعى البالط و االدوات الصحية
  

سابق االدوات الصحية و البالط مقارنة ىقطاع  كل منفىسعر التحسن متوسط  ادبنفس الفترة من العام ال د يعكس زي ة  ق
ة المصرى  سعر االدوات الصحية فى السوق المحلية كما ارتفع متوسط سعر التصدير ام العمالت نتيجة ضعف الجني ام

   .االجنبية عالوة على تنوع تشكيلة المنتج
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اج  السابق العامبنفس الفترة منمقارنة  ى استمرارية تخفيض .ارتفع متوسط تكلفة الوحدة نتيجة لتباطؤ اإلنت  باالضافة ال
رتين  ٢٠١٥ًاالنتاج فى كال من قطاع البالط و قطاع االدوات الصحية و التى بدأت منذ بداية عام  كما توقفت المصانع م

  .  خالل ھذا الربع من العام بسبب عطالت عيد الفطر و االضحى المباركين
  

ام٧٢.٧ليبلغ % ١٨و نتيجة لذلك انخفض مجمل الربح بنسبة  ات ھ الرغم من ثب ه ب شركة  مليون جني ربح لل ش مجمل ال
  %.٢١.٥عند نسبة 

وبصورة نسبية فقد  , مليون جنيه٥٥.٣لتبلغ ٪ ١١ بنسبة البيعية و االدارية  المصروفاتارتفعت مطلقة، صورة بو
من صافي المبيعات مقارنة بنسبة % ١٦.٣ نقطة مئوية لتبلغ ٤.٢بمقدار  البيعية و االدارية المصروفات نسبة ارتفعت
  ٢٠١٤ من عام الثالث في الربع% ١٢.١

  
راداتصافى بـ مليون جنيه مقارنة ١.٠ التشغيل األخرى مصاريف صافي بلغ شغيل االخرى اي ه في ٠.١ الت ون جني  ملي

  . ٢٠١٤ من عام الثالثالربع 

 بلغمقارنة عن نفس الفترة من العام السابق لي %٥٨بنسبة ) الربح قبل الفائدة و الضريبة(أنخفض الربح التشغيلى 
 نقطة مئوية ليصل الى ٤.٨بمقدار   مليون جنيه فى ھذا الربع من العام، كما انخفض ھامش الربح التشغيلى١٦.٤
٤.٨%.  

 مليون جنيه مقارنة ٢٠.٣لتصل الى  ٢٠١٥ من عام الثالثخالل الربع % ١٣وانخفضت مصروفات التمويل بنسبة 
  .م  بسبب انخفاض النقدية والدين العا٢٠١٤عن نفس الفترة من عام 

ريف ضرائب عن نفس الفترة من ا مص مليون جنيه٢.٩ مليون جنية مقابل ٠.١ھذا الربع ل ة موجبةيب ضرسجلت الشركة
  .٢٠١٥ عام من الثالثالعام السابق وذلك بسبب تحقيق أرباح أقل فى  الربع 

 مليون ٥.٣ى ربح بلغ  مليون جنية مقارنة بصاف٨.٧فى الربع الثالث من ھذا العام صافى خسارة بلغ  سجلت الشركة
  .عن نفس الفترة من العام السابقجنية 
   .تضخم التكاليف و ضعف االسواق يدفع الى انخفاض حاد باالرباح: ٢٠١٥عام من   االولىتسعة أشھر نتائج 

عام خسارة مقارنة بربح كبير عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة ضعف ھذا  من  االولىشھدت التسعة أشھر
  ٢٠١٥منذ منتصف عام  التكاليف المرتفعة  مقابلةالمحلية و االسواق االقليمية والسوق 

 فى االسعار فى الوقت ةنافسم الى زيادة النتج عنه زيادة فى الكمية المعروضة و الذى أدتضعف الطلب باالسواق 
ذلك ومقارنة بالعام السابق ونتيجة ل% ٢٠ التكاليف بنسبة الى ارتفاعالذى تمت فيه زيادة اسعار الطاقة والتى ادت 

  ًيظھر بعض التراجع الحاد بااليرادات مقترنا بأنخفاض ملحوظ بھامش الربح
 غتبللمقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ٢٠١٥ من عام ى االولالتسعة اشھر فى %١٣ اإليرادات بنسبة انخفضت
انخفض حجم ( المقام االول قطاع البالط  وفى فى جميع القطاعاتضعف حجم المبيعات  مع ه مليون جني١,٠٦٢.٩

 فى الضعفوذلك نتيجة االنخفاض الحاد فى االسواق التصديرية و )  مليون متر مربع٦.٥ -% ٢٥المبيعات بنسبة 
  .السوق المحلية

  
ذا أل المعروضنتاجاال كميةانكماش االسواق التصديرية االقليمية فى نفس التوقيت قد اضاف  ة ولھ  ول الى السوق المحلي

   تشھد الشركة على نطاق الصناعة فائض بالطاقة االنتاجية فى قطاعى البالط و االدوات الصحية مرة

% ٤كما خفضت الشركة متوسط السعر بنسبة فى بداية شھر فبراير % ٧سعر البالط بنسبة متوسط الشركة خفضت 
 زيادة االسعار التى تمت فى عام ىعل ئيةجزبصورة   ھذا االنخفاض فى االسعارفقد أثرأضافية فى شھر سبتمبر 

  . مقارنة بالعام السابقًمرتفع نسبيا  القطاعات كافةفى  متوسط اسعار مع ذلك مازالو  ٢٠١٤
  

ام  ذا الع و من ھ دارتفعت اسعار االدوات الصحية فى شھر يولي ى بع ادة الت د أقرت الزي ام ق الرغم من و ٢٠١٤ فى ع ب
ذلك اھذه االسعار تنافسي تتأثرضعف الطلب فى السوق المحلية لم  بالط ونتيجة ل ا ھو الحال فى قطاع ال  لھذا القطاع كم

  .فقد شھد قطاع االدوات الصحية تحسن جيد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
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  ١٥ من ٥صفحة               ٢٠١٥ نوفمبر ١١

از الطبيعى  اليف الغ ادة فى تك سبب الزي سابق ب ام ال ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من الع
زين٢٠١٤ منذ شھر يوليو% ١٣٣نسبة ب اء و البن ضا فى الكھرب د أقترن. ً و الزيادة الكبيرة اي ادة ق ذه الزي  بضرورة تھ

  خفض االنتاج فى ضوء ضعف حجم المبيعات

 نقطة ٦.٤ ھامش مجمل الربح بمعدل انخفض كمامليون جنيه ،  ٢٢٦.٢ ليبلغ% ٣٣ مجمل الربح بنسبة أنخفضو
  .العام السابقعن نفس الفترة من % ٢٧.٧ بنسـبة رنةمقا %٢١.٣مئوية ليبلغ 

مليون جنيه ، وبصورة ١٥٦.٧لتبلغ % ٨ مصروفات التوزيع والمصروفات اإلدارية بنسبة رتفعتبصورة مطلقة ا
من صافي % ١٤.٧لتصل  نقطة مئوية ٢.٨ نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات اإلدارية بمقدار رتفعتانسبية 

  .العام السابق من التسعة اشھر االولىفى  %١١.٩سبة المبيعات مقارنة بن
عام   منالتسعة اشھر االولىفى  مليون جنيه ٠.٩بـ  مليون جنيه مقارنة ٣.٠األخرى  التشغيل مصاريفبلغ صافي و

٢٠١٤.  
ترة مقارنة بنفس الفمليون جنيه  ٦٦.٦ليصل إلى % ٦٥بنسبة ) قبل الفائدة والضريبةالربح ( الربح التشغيلي انخفض

  .بالعام السابقمقارنة  %٦.٣ إلىليصل   نقطة مئوية٩.٤بمقدار   ھامش الربح التشغيلي انخفضكما،  السابقعام من 
،  العام السابقبمقارنة  ٢٠١٥ من عام التسعة اشھر االولىخالل   %١٤ مصروفات التمويل بنسبة  صافىانخفضو

  .بسبب انخفاض النقدية والدين العام  ٢٠١٤   عاممقارنة بنفس الفترة منمليون جنيه  ٦٠.٨ ليصل إلى
 وذلك بسبب  العام السابق نفس الفترة من مليون جنيه فى١٢.٥ مقابل  مليون جنيه١.٤لھذا العام   ضرائبسجلت الشركة

   ..٢٠١٥ من عام ى االولالتسعة اشھرتحقيق أرباح أقل فى 
 مليون جنية عن نفس الفترة من العام ٩٠.١ربح بلغ  مليون جنية مقارنة بصافى ٢.٦صافى خسارة بلغ  سجلت الشركة

  .السابق

  التحليل القطاعي
  األدوات الصحية

  

  تحليل قطاع األدوات الصحية 
  %  تسعة أشھر  %  الثالثالربع   

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
              )باأللف قطعة(مبيعات الصحي 

  %٩٠  ١,٦٥١ ١,٤٨٩  %٨٧  ٥٣٣  ٤٦٤  مصر 

  %٥٨  ١٤٠  ٨٢  %٤٦  ٧٦  ٣٥  لبنان  

  %٩١  ٢,٣٥٢  ٢,١٣٠  %٨٦  ٧١١  ٦١٣  تصدير 

  %٨٩  ٤,١٤٣  ٣,٧٠١  %٨٤  ١,٣٢٠  ١,١١٢  )باأللف قطعة(أجمالي مبيعات الصحي 
  %٠.٨  %٥٦.٨  %٥٧.٦  %١.٢  %٥٣.٩  %٥٥.١  %إجمالي المبيعات / تصدير 

              

  %٩٦  ٥٧٦.١  ٥٥١.٦  %٩٤  ١٩٣.٦  ١٨١.٦  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات الصحي 

  %١٠٧  ١٣٩.٠  ١٤٩.١  %١١١  ١٤٦.٨  ١٦٣.٣  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %١٠٨  ١٠٨.٥  ١١٦.٩  %١٠١  ١٢٥.٣  ١٢٦.٧  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %٩٦  )٤٤٩.٧(  )٤٣٢.٨(  %٨٥  )١٦٥.٣(  )١٤٠.٩(  تكلفة مبيعات الصحي  

  %٩٤  ١٢٦.٤  ١١٨.٨  %١٤٤  ٢٨.٣  ٤٠.٧  مجمل الربح لقطاع الصحي

  %)٠.٤(  %٢١.٩  %٢١.٥  %٧.٨  %١٤.٦  %٢٢.٤   مجمل الربح القطاع الصحي ھامش
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 مليون ١.١١بلغ يل  %١٦بنسبة الربع خالل  ةالصحياألدوات  حجم مبيعات انخفض: ٢٠١٥ عام  منالثالثالربع 
 )  قطعة٦٩,٠٠٠ ( %١٣  فى السوق المحلية بحجم مبيعاتنتيجة االنخفاض)  قطعة ٢٠٨,٠٠٠االنخفاض بـ  ( قطعة

 جاء االنخفاض الحاد فى ھذا الربع من العام نتيجة ) قطعة ٩٨,٠٠٠ (%١٤  التصدير بحجم مبيعاتو االنخفاض
  .النشاط المباشر فى أروبا مع ضعف المبيعات فى فرنسا و المملكة المتحدة

 نتيجة زيادة  جنيه للقطعة١٦٣.٣ ليبلغ سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال% ١١ بنسبة االسعارمتوسط  ارتفع
  .لتصديرى ادى الى زيادة سعر امصروضعف الجنية ال٢٠١٥و فى يوليو  ٢٠١٤ عام االسعار فى 
 ، تمثل الصادرات  مليون جنيه١٨١.٦العام الماضي لتبلغ نفس الفترة من مقارنة ب% ٦ اإليرادات بنسبة انخفضت

  .٢٠١٤ عام من الثالثالربع  في %٥٣.٩من حجم المبيعات مقارنة بنسبة % ٥٥.١نسبة 
  . للقطعة جنيه١٢٦.٧ ليبلغ% ١ بنسبة القطعةتكلفة متوسط  ارتفع

 مجمل الربح بنسبة ارتفع كما %٢٢.٤ نقطة مئوية ليبلغ ٧.٨بمقدار  مجمل ربح األدوات الصحية  ھامشانخفض
  . مليون جنية٤٠.٧ليبلغ % ٤٤
  

ما يعادل او % ١١بنسبة  ةالصحيوات األد حجم مبيعات انخفض: ٢٠١٥عام   منى االولالتسعة أشھر نتائج
 ) طعة ق٢٢٢,٠٠٠ ( %٩بحجم مبيعات التصدير بنسبة  النخفاضانتيجة  مليون قطعة ، ٣.٧ قطعة ليبلغ ٤٤٢,٠٠٠

  .)   قطعة١٦٢,٠٠٠% (١٠و االنخفاض بحجم مبيعات فى السوق المحلية بنسبة 
نتيجة  جنيه للقطعة ١٤٩.١رة من العام السابق ليبلغ مقارنة بنفس الفت% ٧ متوسط أسعار األدوات الصحية بنسبة ارتفع

  .ضعف الجنية المصرى الى زيادة سعر التصدير كما ادى ٢٠١٥ و فى يوليو ٢٠١٤زيادة االسعار فى عام 
 مليون جنيه ، تمثل الصادرات ٥٥١.٦مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ % ٤ اإليرادات بنسبة انخفضت

  .٢٠١٤ من عام ى االولالتسعة اشھر في %٥٦.٨م المبيعات مقارنة بنسبة من حج% ٥٧.٦نسبة 
 ويرجع ذلك الى الزيادة فى اسعار الطاقة منذ  جنيه للقطعة١١٦.٩السابق ليبلغ % ٨بنسبة  القطعة متوسط تكلفة ارتفع

مش مجمل ربح  ھاانخفض. و تقليل حجم االنتاج و عدم االستفادة من وفرات الحجم االقتصادى٢٠١٤ شھر يوليو
ليبلغ % ٦ بنسبة ربح األدوات الصحية مجمل انخفض كما%  ٢١.٥ نقطة مئوية ليبلغ ٠.٤األدوات الصحية بمقدار 

  .مليون جنيه ١١٨.٨
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  البالط
  

  تحليل قطاع البالط 
  %  النصف األول  %  الربع الثانى  

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
              )باأللف متر مربع(مبيعات البالط 

  %٧٨  ٢٠٥٣٥  ١٦,٠٠٦  %٦٨  ٧.٢٤٧  ٤,٩٦٤  مصر

  %٥٧  ١,٥٣٠  ٨٧٢  %٥٠  ٦١١  ٣٠٣  لبنان 

  %٧٠  ٤,٢٨٣  ٢,٩٨٩  %٩٦  ٦٥٢  ٦٢٥  تصدير 

  %٧٥  ٢٦,٣٤٨  ١٩,٨٦٧  %٦٩  ٨,٥١٠  ٥,٨٩٢  أجمالي مبيعات البالط 
  %)١.٣(  %١٦.٣  %١٥,٠  %٢.٩  %٧.٧  %١٠.٦  %إجمالي المبيعات / تصدير 

              

  %٧٨  ٦٠٩.٨  ٤٧٧,٠  %٧١  ٢٠٦.٢  ١٤٦.٩  ) م.مليون ج(بالط إيراد مبيعات ال
  %١٠٤  ٢٣.١  ٢٤,٠  %١٠٣  ٢٤.٢  ٢٤.٩  )٢م/م .ج(متوسط سعر البيع 

  %١٢٤  ١٥.٥  ١٩,٣  %١١٣  ١٧.٧  ٢٠.١  )٢م/ م .ج(متوسط التكلفة 

  %٩٣  )٤٠٩.٧(  )٣٨٢.٨(  %٧٩  )١٥٠.٧(  )١١٨.٤(  تكلفة مبيعات البالط 

  %٤٧    ٢٠٠.١  ٩٤.٢  %٥١  ٥٥.٥  ٢٨.٥  مجمل الربح القطاع البالط

  )%١٣.١(  %٣٢.٨  %١٩.٧  )%٧.٥(  %٢٦.٩  %١٩.٤  ھامش مجمل الربح قطاع البالط 
  

 ٢.٦٢( سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال% ٣١بنسبة  البالطحجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٥ من عام الثالثالربع 
بمعدل % ٣٢االنخفاض بنسبة ( بالسوق المحلى  المبيعاتمع انخفاض  مليون متر مربع٥.٨٩ليبلغ ) مليون متر مربع

  .) مليون متر مربع ٠.٣١بمعدل % ٥٠االنخفاض بنسبة (لبنان و ) مليون متر مربع ٢.٢٨
 –ً خاصة ليبيا -قة أنخفاض التصدير نتيجة القيود التجارية العديدة التى تواجه االسواق التصديرية االساسية فى المنط

  ٢٠١٤منذ منتصف عام 
التى تمت  وذلك بسبب الزيادة فى االسعار  جنيه للمتر المربع٢٤.٩ ليبلغ% ٣ بنسبة متوسط صافي أسعار البيعارتفع 

   التغير فى السعر يعكس تشكيلة المنتج .٢٠١٥  و سبتمبرو رغم تخفيض االسعار فى شھر فبراير ٢٠١٤فى عام 
ر ضعف الجنية المصرى على التصدير و يأثمع ت - و االكثر من حيث السعر ات بالط االرضييد منمزالى التوجه   -

  .المبيعات فى لبنان
 فى الربع  مليون جنيه١٤٦.٩مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ % ٢٩ ايرادات البالط بنسبة نخفضتاو 

  .٢٠١٥ من عام الثالث
 متر المربع جنيه لل٢٠.١مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ % ١٣سبة  بنمترمتوسط تكلفة تصنيع ال ارتفع

  .فى ضوء ضعف الطلب االنتاج لتخفيضر الشركة اانتيجة قر
% ٤٩ مجمل الربح بنسبة انخفض كما %١٩.٤ليبلغ نقطة مئوية  ٧.٥ مقدارط ببالمجمل ربح الھامش  انخفض

  . مليون جنيه٢٨.٥مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ 
  

مقارنة بنفس الفترة من العام % ٢٥البالط بنسبة حجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٥ عام  منى االولالتسعة أشھر نتائج
فاض االنخ( فى مبيعات السوق المحلية انخفاضمع  مليون متر مربع ١٩.٨٧ليبلغ )  مليون متر مربع٦.٦( السابق
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 ١.٢٩بمعدل % ٣٠االنخفاض بنسبة (و االسواق التصديرية االقليمية )  مليون متر مربع ٤.٥٣بمعدل % ٢٢بنسبة 
)  مليون متر مربع ٠.٦٦بمعدل % ٤٣االنخفاض بنسبة (حاد كما شھدت السوق اللبنانية إنكماش  )مليون متر مربع 

  .بسبب التأثر الحاد باألمور السياسية المتعلقة بالمنطقة
كجزء من الزيادة التى تمت فى عام   جنيه للمتر المربع٢٤.٠ليصل إلى % ٤وارتفع متوسط صافي أسعار البيع بنسبة 

  التغير فى السعر يعكس تشكيلة المنتج . لمواجھة الزيادة التنافسية و سبتمبر  والتى خفضت فى شھر فبراير ٢٠١٤
 مع تأثير ضعف الجنية المصرى على التصدير و - حيث السعر  التوجه الى مزيد من بالط االرضيات و االكثر من -

  .المبيعات فى لبنان
التسعة أشھر  فى  مليون جنيه٤٧٧.٠مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ % ٢٢ إيرادات البالط بنسبة انخفضتو

  .٢٠١٥ من عام االولى
 و  جنيه للمتر المربع١٩.٣من العام الماضي ليبلغ مقارنة بنفس الفترة % ٢٤ متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة ارتفع

منذ % ٣٠ل االنتاج بنسبة ي تقلبخصوصر الشركة ا قرو ٢٠١٤ منذ شھر يوليوذلك نتيجة الزيادة فى اسعار الطاقة 
  . لمواجھة ضعف المبيعات فى السوق المحلية و االسواق التصديريةبداية 

التسعة  فى  مجمل الربحانخفض كما،% ١٩.٧ يصل إلىطة مئوية ل نق١٣.١بمقدار    ھامش مجمل ربح البالطانخفض
  . مليون جنيه٩٤.٢مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ % ٥٣ بنسبة  من العام أشھر االولى

  
  خالطات المياه

  

   خالطات المياهتحليل قطاع 
  %  تسعة أشھر  %  الثالثالربع   

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
              )بالقطعة(ات خالطات المياه مبيع

  %٨٩  ١٠٤,٩٠٦  ٩٣,٦٠٠  %٨٣  ٣٥,٢٣٨  ٢٩,٣٤٦  مصر

  %٩٢  ٤٢٤  ٣٩٢  %١٦٥٠  ٢  ٣٣  تصدير

  %٨٩ ١٠٥,٣٣٠  ٩٣,٩٩٢  %٨٣  ٣٥,٢٤٠  ٢٩,٣٧٩  )بالقطعة(إجمالي مبيعات خالطات المياه 
  -  %٠.٤  %٠.٤  -  -  %٠.١  %إجمالي المبيعات / تصدير 

  %٩٩  ٣٤.٦  ٣٤.٣  %٩٠  ١١.٤  ١٠.٣)  م.مليون ج (إيراد مبيعات خالطات المياه
  %١١١  ٣٢٨.١  ٣٦٥.٢  %١٠٨  ٣٢٤.١  ٣٥٠.٥  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %١٠٣  ٢١٧.١  ٢٢٤.٢  %١١٨  ١٩٧.٨  ٢٣٢.٨  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %٩٢  )٢٢.٩(  )٢١.١(  %٩٨  )٧.٠(  )٦.٨(    خالطات المياهتكلفة مبيعات 

  %١١٣  ١١.٧  ١٣.٣  %٧٨  ٤.٥  ٣.٥  طات المياهخالمجمل الربح 

  %٤.٨  %٣٣.٨  %٣٨.٦  %)٥.٤(  %٣٩.٠  %٣٣.٦  خالطات المياهھامش مجمل الربح 
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   :٢٠١٥ عام  منالثالثالربع 
الربع  قطعة خالل ٣٥,٢٤٠مقارنة بـ  قطعة ٢٩,٣٧٩ليبلغ % ١٧ بنسبة الثانىالربع  حجم المبيعات خالل انخفض
   .٢٠١٤ من عام الثالث

 و زيادة االسعار التى  بسبب تشكيلة المنتجات جنيه للقطعة٣٥٠.٥ليصل إلى  % ٨ متوسط سعر القطعة بنسبة رتفعا
   .٢٠١٤تمت فى عام 

 مليون ١٠.٣ لتصل إلى  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق%١٠ من العام بنسبة الثالث ايرادات الربع انخفضت
  .جنيه
  .ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة  جنيه للقطعة٢٣٢.٨ليبلغ % ١٨ة  متوسط تكلفة القطعة بنسبارتفع

 ليبلغ% ٢٢ بنسبة  مجمل الربحارتفع كما %٣٣.٦ليصل إلى  نقطة مئوية ٥.٤ بمقدارربح المجمل ھامش  انخفض
  . لھذا الربع مليون جنيه٣.٥

  

بنسبة  ٢٠١٥ عام من ىاالول التسعة أشھرفى حجم المبيعات انخفض  :٢٠١٥نتائج التسعة أشھر االولى من عام 
  .٢٠١٤ قطعة  لنفس الفترة من عام ١٠٥,٣٣٠مقارنة بـ  قطعة ٩٣,٩٩٢ ليبلغ% ١١

و زيادة  من خالل تشكيلة المنتجات جنيه للقطعة ٣٦٥.٢ليصل إلى % ١١متوسط سعر القطعة بنسبة صافى  ارتفع
  . ٢٠١٤االسعار التى تمت فى عام 

مقارنة بنفس الفترة   مليون جنيه٣٤.٣لتصل إلى % ١ بنسبة من العامشھر االولى التسعة أ االيرادات خالل انخفضت 
  .من العام السابق

  .  ليعكس تشكيلة المنتج جنيه للقطعة٢٢٤.٢ليبلغ % ٣ متوسط تكلفة القطعة بنسبة ارتفع
 ليبلغ% ١٣  بنسبةمجمل الربح ارتفع   كما%٣٨.٦ليصل إلى مئوية  نقطة ٤.٨ ھامش مجمل الربح بمقدار ارتفع
  .٢٠١٥عام  من التسعة أشھر االولى خالل مليون جنيه ١٣.٣

  

  المركز المالي 
مع تخفيض الشركة مليون جنيه  ٢,٢٢٣.١ لتبلغ% ١بنسبة  ٢٠١٥ سبتمبربنھاية شركة ليسيكو قيمة أصول  ارتفعت

نخفاض فى االصول الثابتة من كما استمر االالتسعة أشھر االولى  مليون جنية على مدار ٦١.٢ بمقدارالرصدة النقدية 
   .خالل االھالك و تحجيم االستثمارات 

   . مليون جنيه١,٣٢٠.٦بلغ ت ل%١ بنسبة إجمالي االلتزاماتارتفع 
 ٩١٥.٦ليبلغ  ٢٠١٥عام من التسعة أشھر االولى  مليون جنية على مدار ٣٨.٦ليبلغ % ٤بنسبة الدين  إجمالى ارتفع 

 مليون جنية فى نھاية عام ٦٣١.٣مليون جنية مقارنة  بـ ٧٣١.١ليبلغ % ١٦ين بنسبة  أرتفع صافى الدمليون جنية كما
 وصافى التدفقات النقدية السالبة الناتجة عن أعمال التسعة أشھر ٢٠١٥ فى عام  ليعكس مدفوعات االرباح٢٠١٤
  .االولى

 في نھاية عام ٠.٧١ة بمعدل  مقارن٠.٨٢ ىإل صلتل %١٥بنسبة حقوق الملكية إلى  نسبة صافى الدين ارتفعتكما 
٢٠١٤ .   
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 التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية
 التباطؤ الحاد فى المبيعات بمصر خالل الربع الرابع من عام :٢٠١٦و بداية عام عام لنھاية الالنظرة المستقبلية 

أضاف مزيد من المخاطر  مقترن بغلق السوق الليبية على مدار نفس الفترة قد ٢٠١٥ و الربع االول من عام ٢٠١٤
  .٢٠١٤على حجم المبيعات خاصة مع الزيادة فى تكاليف الطاقة بداية من النصف الثانى من عام 

يبدو أن ضعف الطلب فى أسواق الشركة المحلية و االسواق التصديرية االقليمية سيستمر و سوف نشھد لسوء الحظ 
ًانكماشا موسميا أضافيا فى الربع الرابع من ھذا ال ً   ٢٠١٦عام و بداية عام ً

  
ولة الوصول الى أسواق جديدة امحالتحدى الذى يواجه الشركة فى ھذه البيئة ھو الدفاع عن حصة السوق و اكتسابھا و 

ًنظرا ً انجاز تغير ھاما فى االداء على المدى القصير من الصعبالفقد فى حجم المبيعات ومع ذلك سيكون قابلة لم
  .فاھد تسعى لنفس االالتىية و للمنافسة المحلية و االقليم

  
  الشركةفانوفى مواجھة الفائض فى السوق المحلى والمواجھة الشرسة المتزايدة من قبل المنافسين فى الصناعة 

  .لتدافع عن الحصة السوقية و تنميھامن التدابير الدفاعية مستمرة فى اتخاذ عدد 
د من العروض التروجية و التسويقية لفترة محدودة لبعض  قد قامت الشركة بتقديم عد٢٠١٥فى الربع االول من عام 

 من الناحية المالية قد ساھم ھذا فى انخفاض متوسط  والمنتجات باسعار تنافسية كمحاولة الستعادة الحصة التسويقية
ًو الذى مؤقتا قد خفض الى النصف أثر زيادة االسعار التى قد فرضت منذ شھر % ٧سعر البالط بنسبة تصل الى 

   .٢٠١٤ غسطسأ
  

  . االسواق التصديرية االقليمية بتقديم خصومات محددة لتنشيط الشركةباالضافة الى ذلك قامت
منذ الربع الثالث بدات الشركة فى خدمة تسليم المنتجات من االدوات الصحية بمصر، مما اتاح مزيدا من الرقابة على 

 وذلك سوف يعرفنا مباشرة بتجار التجزئة مات لموزعيناالتوزيع و التسعير باالسواق عالوة على تقديم افضل الخد
  .الذين يتعاملون فقط من خالل الموزعين فان التعامل المباشر سوف يتيح لنا تدعيم التواجد باالسوق

  
فى الربع الثالث من العام طرحت الشركة عدد من الحوافز من خالل المنتجات وحجم المبيعات باالسواق االقليمية كما 

  اضافية % ٤فض االسعار بقطاع البالط بالسوق المحلى بنسبة قامت بخ
و فى الربع الرابع تقوم الشركة بتقديم حزمة جديدة من مقاسات البالط و تقنية الطباعة من انتاجھا من البالط و الذى 

  .سوف يسمح للشركة لتقديم منتجات اكثر و التنافس فى ھذا القطاع السوقى
  

ان الشركة من الممكن ان تقرر زيادة االنتاج من التقنية الجديدة . الربع االول كمرحلة اولى ھذا بنھاية طرح  يتموسوف
ًا على الطاقة االنتاجية ولكنھا تمثل االستخدام ئھذه االستثمارات ال تمثل عب.  فى حالة زيادة الطلب٢٠١٦خالل عام 

  .االمثل لخطوط االنتاج لتقديم مرونة اكثر فى العملية االنتاجية
  

  .ًو مع ذلك كل ھذه االجراءات تتم فى جوا ملئ بالمنافسة العنيفة و ضعف فى الطلب
 نواجه زيادة كبيرة فى اسعار الطاقة و انخفاض فى الطلب مازال يمثل ٢٠١٤ومن جانب التكلفة فمنذ شھر يوليو 

  ً.تحديا
  
و % ٣٣، و كذا الكھرباء بنسبة %١٣٣ قامت الحكومة المصرية بزيادة اسعار الغاز الطبيعى بنسبة ٢٠١٤ يوليو منذ

مما ادى الى أعلى تضخم فى التكاليف واجھته الشركة على مدار تاريخھا فان % ٦٠البنزين و السوالر باكثر من 
أخر سنوى كنتيجة مباشرة و أثر % ٢٠ بنسبة تداز أن تكلفة االنتاج ف- ٢٠١٣ً استنادا بانتاج عام –توقعات الشركة 

  .ً استنادا على نفس حجم االنتاج مليون جنية مصرى٢٠٠ھذا سوف يمثل تكلفة سنوية تقدر .اليفلھذه الزيادة فى التك

 تعويض مايقرب من ثلث ھذه الزيادة فى التكاليف من خالل زيادة االسعار و اسعار صرف تمكنت منان الشركة 
  .العمالت و تحسين الكفاءة الصناعية

  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  
  ١٥ من ١١صفحة               ٢٠١٥ نوفمبر ١١

 ان معظم المنافسين يتم حيثاسبة الغاز الطبيعى فى االدوات الصحية  مح تعامل سلبيا فى طريقةو مازالت الشركة
 ٧  فان كل مصانع الشركة ماعدا مصنع واحد يتم محاسبته بـ حرارية بريطانية دوالر لكل مليون وحدة ٥محاسبتھم بـ 

 تستمر الشركة فى .ً مليون جنية شھريا ١.٢ھذا التميز يكلف الشركة ما يقرب من .دوالر لكل وحدة حرارية بريطانية
  .تقديم ھذه القضية ولديھا عدد من مثل ھذه القضايا بالمحاكم فى محاولة لتصحيح ھذا الخطأ

ھذا سوف %. ١٢و من االدوات الصحية بنسبة % ٣٠ًدفاعيا قامت الشركة بخفض طاقتھا االنتاجية من البالط بنسبة 
  .ل مستويات المبيعات الحالية يخفض من تكاليف الطاقة و العمالة و يتطابق مع إنتاج يقاب

كما و لذلك سوف تظل التكاليف . يبدو من الواضح سوف يظل انخفاض االنتاج حتى الموسم الصيفى فى العام القادم 
  .٢٠١٥ فى عام ھى عليه

 باستعادة الطلب على مدار العام القادم – مع خطط الحكومة االستثمارية و تحيد تكاليف التضخم –تأمل الشركة 
ًوة على ذلك مبادرات الشركة بزيادة الحصة السوقية وفتح اسواق جديدة سوف تحقق نموا مقارنة بالعام السابق اذا عال.

  ً.ظلت االسواق كما ھى او تحسنت تدريجيا
سوف تعمل الشركة على كل مافى وسعھا على استعادة الحصة السوقية فى مصر و المنطقة و التوسع فى التصدير 

  . ممكن و اسرع استعادة ممكنة للنتائج فى ظل ھذه التحدياتلتحقيق افضل اداء
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  ما يتعلق بليسيكو
  

أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية وبالجودة التصديرية ) LCSW.CA; LECI EY :رمز األسھم (ليسيكو 
 ھذه الصناعة في عاما ٥٠ تزيد عن بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان، وبخبرة

  .وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين
  

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

  .  تنافسيةالستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

ة ، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديد الصحيةتقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من األدوات
بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات 

   .وعالمات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  :لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال
  

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

 
  

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

  
 ربما تتطابق أو تتماثل مع التيل ووظائف الشركة وتتعلق بأعما" قوائم النظرة المستقبلية"ھذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ 

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

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

 لذلك لزم التنويه .“قوائم النظرة المستقبلية"ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليھا  التيالمستقبلية 
    .والتنبيه
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    قائمة الدخل المجمعة -ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %  تسعة أشھر  %  الثالثالربع   

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥)م.مليون ج(
    

  %٨٧  ١,٢٢٠.٤  ١,٠٦٢.٩  %٨٢  ٤١١.٢  ٣٣٨.٩صافي المبيعات 
  %٩٥ )٨٨٢.٣( )٨٣٦.٧(  %٨٢ )٣٢٣.٠( )٢٦٦.٢(تكلفة المبيعات  

  %٦٧  ٣٣٨.١  ٢٢٦.٣  %٨٢  ٨٨.٣  ٧٢.٧مجمل الربح 
  %)٦.٤(  %٢٧.٧  %٢١.٣  -  %٢١.٥  %٢١.٥(%) ھامش مجمل الربح 

            
  %١١٨  )٤٩.٢(  )٥٨.٢(  %١٢٩  )١٥.٨(  )٢٠.٣(مصاريف توزيع
  %١٠٢  )٩٦.٢(  )٩٨.٥(  %١٠٣  )٣٤.٠(  )٣٥.٠(مصاريف إدارية

  %٦٤  ٩.٠  ٥.٧  %٥٣  ٣.٥  ١.٩ تشغيل أخريتإيرادا
  %٨٨  )٩.٩(  )٨.٧(  %١١٥  )٢.٥(  )٢.٩(مصروفات تشغيل أخري

  %٣٥  ١٩١.٨  ٦٦.٦  %٤٢  ٣٩.٤  ١٦.٤أرباح التشغيل
  )%٩.٤(  %١٥.٧  %٦.٣  %)٤.٨(  %٩.٦  %٤.٨(%)ھامش أرباح التشغيل

            
  ٠.٠إيرادات تمويلية

  
٨١  ٠.٠%  

  
٢.٥  
  

٩٦  ٢.٦%  

  %١٠٥  ١٢.٩  ١٣.٦  %٣٠٩  ٠.٨  ٢.٥دخل تمويلى 
  %٨٦  )٧٠.٧(  )٦٠.٨(  %٨٧  )٢٣.٣(  )٢٠.٣(مصروفات تمويلية 

  %١٦  ١٣٦.٦  ٢١.٩  -  ١٧.٠  )١.٤(الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية
ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

 
)٩.١(  %١١.٢  %٢.١  -  %٤.١  %)٠.٤(%  

  %٢١  )١٦.٦(  )٣.٥(  %٣٠  )١.١(  )٠.٣(ضرائب الدخل العام 
  -  )٤.١(  ٢.١  -  )١.٨(  ٠.٤ضرائب الدخل المؤجلة 

  %١٨  ١١٥.٨  ٢٠.٥  -  ١٤.٠  )١.٤(الربح بعد الضريبة
 %)٧.٦(  %٩.٥  %١.٩ -  %٣.٤  %)٠.٤(ھامش الربح بعد الضريبة

            
  %٩٦  )٢٤.٠(  )٢٣.٠(  %٩٧  )٧.٩(  )٧.٧(في اإلرباح حصة العاملين 

  -  ٩١.٨  )٢.٥(  -  ٦.١  )٩.٠(صافي الربح قبل حقوق األقلية 
  %٧  )١.٧(  )٠.١(  -  )٠.٩(  ٠.٣حقوق األقلية 
  -  ٩٠.١  )٢.٦(  -  ٥.٣  )٨.٧(صافي الربح 

  -  %٧.٤  %)٠.٢(  -  %١.٣  %)٢.٦((%)ھامش صافي الربح
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  كز المالي المجمعة قائمة المر–ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي
   / ٢٠١٥ شھور ٩  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١  ٢٠١٥سبتمبر ٣٠  )م.مليون ج(

   (%)٢٠١٤عام 
    

 %٧٥ ٢٤٥.٧ ١٨٤.٥النقدية واالستثمارات قصيرة األجل
    %١٠٨  ٦٦٧.٩  ٧٢٤.٠المخزون
  %١١٥  ٤٤٩.٦  ٥١٧.٠مدينون

  %٨٦  ٦١.٨  ٥٣.٤مستحق من أطراف ذوي عالقة
  %١٠٤  ١,٤٢٥.٠  ١,٤٧٩.٠إجمالي األصول المتداولة

        

 %٩٢  ٧٠٨.٥  ٦٥١.٨)صافي(األصول الثابتة 
  %١٠١  ٢٢.١  ٢٢.٣أصول غير ملموسة 

  %٧٢ ٠.٦ ٠.٥إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األجل 
  %٣٨٣  ١٣.١  ٥٠.٣مشروعات تحت التنفيذ 

  %١٠٩  ٥.٤  ٥.٨استثمارات أخري
  %٤٩  ٢٧.٣  ١٣.٤جلأوراق قبض طويلة األ

  %٩٦  ٧٧٧.١  ٧٤٤.١إجمالي األصول الطويلة األجل 
  %١٠١  ٢,٢٠٢.٠  ٢,٢٢٣.١إجمالي األصول 

        

  %١١٠  ٧٣٤.٥  ٨٠٧.١بنوك سحب علي المكشوف
  %٨٤  ٤٤.٨  ٣٧.٧أقساط تستحق السداد خالل العام 

  %٩٤  ١٣٢.٠  ١٢٤.٥موردون و أوراق دفع 
  %٩٤  ٢٢٣.٤  ٢١١.٠ارصده دائنة أخري 

  %١٠٦  ٤.٨  ٥.١مستحق إلطراف ذوي عالقة
  %٩٢    ٢٤.٤  ٢٢.٥مخصصات

  %١٠٤    ١,١٦٣.٩  ١,٢٠٧.٨إجمالي االلتزامات المتداولة
       

  %٧٣   ٩٧.٦  ٧٠.٩قروض طويلة األجل
  %٦٠  ١.٣  ٠.٨التزامات طويلة األجل أخري 

  %١٠١  ٩.٦  ٩.٧مخصصات
  %٩٣  ٣٣.٧  ٣١.٤ضريبة الدخل مؤجلة 

  %٧٩ ١٤٢.٢ ١١٢.٧ طويلة األجل تمالي االلتزاماإج
  %١٠١  ١,٣٠٦.١  ١,٣٢٠.٦تإجمالي االلتزاما

       

  %٨٥  ٩.٥  ٨.٠حقوق األقلية 
  %١٠٠  ٤٠٠.٠  ٤٠٠.٠رأس المال المصدر

  %١٠٦  ٣٥٥.٨  ٣٧٧.٦احتياطيات 
  %٣٠٦  ٣٩.١  ١١٩.٦اإلرباح المحتجزة

  %)٣(  ٩١.٦  )٢.٦(صافي أرباح العام 
  %١٠١   ٨٨٦.٤  ٨٩٤.٥ي حقوق الملكية إجمال

  %١٠١  ٢,٢٠٢.٠  ٢,٢٢٣.١إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  
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  ١٥ من ١٥صفحة               ٢٠١٥ نوفمبر ١١

  المجمعةالتدفقات النقدية قائمة –ليسيكو مصر 
  %  تسعة أشھر  قائمة التدفقات النقدية

  ١٤ / ١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥  )م.مليون ج(
        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 

  - ٩٠.١ (٢.٦)  ترة   صافي ربح الف
 %١٠١ ٧٥.١ ٧٥.٧  إھالك األصول الثابتة وفروق الترجمة 

 - ٠.٣  (٠.١)   استھالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة 
 %٢١ ١٦.٦ ٣.٥  ضرائب الدخل عن الفترة
 %٤٨ (١٨.٧)  (٩.٠)   ضرائب الدخل المدفوعة
 - ٣.٨ (٢.٣)   ضرائب الدخل المؤجلة

 %٨٨ ٠.٢ ٠.٢  ًدماإيجار مدفوع مق
 %٤٦ (٠.١)  (٠.٠)   أرباح رأسمالية
 %٦١ ١٥.٩ ٩.٧   وفروق الترجمةتتدعيم المخصصا

 %١٢٦٢ (٠.٥)  (٦.٣)   إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا
  %٩٦ ٢٤.٠ ٢٣.٠  حصة العاملين في األرباح 

 - ٢.٧ )١.٤(   بحقوق األقلية ) نقص/ (الزيادة 
 %٢٢٣ ١٣.٨ ٣٠.٧  ي الترجمةفي احتياط) نقص/ (الزيادة 

 %٦٦ (٧٧.٢)   (٥٠.٨)   نقص بالمخزون ) / الزيادة(
 %٥٦ (١١١.٨)  (٦٢.٤)   نقص في المدينون ) / الزيادة(

  - ٨٨.٧ (٥.٩)  في الدائنون) نقص/ (الزيادة 
 %٤٨ (١٤.٨)  (٧.١)   مخصصات مستخدمة

 %٢٥١  (٠.٢)  (٠.٥)   التزامات طويلة األجل أخري) نقص/ (زيادة 
 %١٦٥٤ ٣.٥ ٥٧.٩  المدفوع في االستثمارات األخرى

 %٨٤ (٣.٠) (٢.٥)   الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة األجل
  %٤٦  ١٠٨.٣  ٤٩.٦  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
 %١٢٨  (٤٤.٢)   (٥٦.٨)   إضافات األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 %١٣٠  (٠.١)   (٠.١)   األصول غير الملموسة
 %٤٩١ (٠.١)  (٠.٥)   صافى التغير فى االستثمارات المتداولة األخرى

 %٣٣٠ ٠.٢ ٠.٧  متحصالت من بيع أصول ثابتة
 %١٨١ ٩.١  ١٦.٤  نقص في أوراق قبض طويلة األجل/ زيادة 

  %١١٤ (٣٥.٢)  (٤٠.٣)   صافي النقدية من نشاط االستثمار
      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

  %١٥٢ (١٧.٦)  (٢٦.٨)   في القروض طويلة األجل ) نقص/ (زيادة 
 - ٠.٢  (٧.٢)    لاللتزامات طويلة األجلالجزء الحاليفي ) نقص/ (زيادة 

 %٧٤ (٦٨.٩)  (٥١.٢)   توزيعات أرباح
  %٩٩ (٨٦.٤)  (٨٥.١)   صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 %٥٧٧ (١٣.٢) (٧٥.٨)   صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خالل الفترة
 %٩٢ (٥٩٣.١)  (٥٤٦.٧)   صافي النقدية وما في حكمھا أول الفترة
 %١٠٣ (٦٠٦.٣)   (٦٢٢.٦)   صافي النقدية وما في حكمھا أخر الفترة

     
  


