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  ٨٢٠٠نتائج أعمال عام 
 

CA.LCSW; LECI LI; L. LECIq ;:رمـز األسـهم   ( أعلنت ليسيكو مصر:٩٢٠٠ مارس ٣ في اإلسكندرية
LECI EY (٢٠٠٨ عام عن األعمال المجمعة نتائج .  

  

    نتائج الشركةعلي لمحه
  

   ٢٠٠٨ عام 
  

 )  الصحي قطاعمن% ٦٠٫٢ (  مصريهمليون جني ١٠٨٠٫٧لتبلغ % ٩ بمعدلارتفعت  ليسيكو مبيعات •

 مبيعاتالحجم   حيث انخفض مصريهمليون جني ٦٥١٫٠لتبلغ  %٣ انخفضت بمعدل مبيعات الصحي •
 ) تصدير% ٥٧٫٨(   قطعةمليون ٥٫٣ ليبلغ% ٦بمعدل 

 بمعدلزاد حجم المبيعات   مصري بينماهمليون جني ٤٢٩٫٦  لتبلغ%٣٤ بمعدلارتفعت البالط مبيعات  •
     مربع   مليون متر ٢٤٫٩ ليبلغ% ١٦

عند  التشغيل أرباحهامش  مع ثبات مصري همليون جني ١٧٢٫٠ لتبلغ% ١٠ بمعدل ارتفعت أرباح التشغيل •
١٥٫٩%  

 ٠٫٧بمقدار هامش صافي الربح انخفضمصري  ومليون جنيه  ١٠٨٫٨ ليبلغ% ٢ بمعدل ارتفعصافي الربح  •
  %١٠٫١ إلينقطة مئوية 

   ٢٠٠٨ الرابعالربع 
 

 )من قطاع الصحي% ٥٣٫٧(  مصري جنيه  مليون ٢٣٣٫٥لتبلغ % ١١ بمعدلكو مبيعات ليسيانخفضت  •

 مبيعاتال حجم حيث انخفض  مصري مليون جنيه١٢٥٫٥لتبلغ % ٣٠ بمعدل انخفضتمبيعات الصحي  •
  ) تصدير% ٥٧٫٢( مليون قطعة ١٫١ ليبلغ% ٢٦بمعدل 

 بنسبة  حجم المبيعاتا انخفضبينممليون جنيه مصري  ١٠٨٫١لتبلغ % ٣١ بمعدلارتفعت مبيعات البالط  •
 مليون متر مربع  ٥٫٩بلغ يل %٢

  التشغيلاحربأ انخفض هامش مليون جنيه مصري و  ٣٤٫٧لتبلغ % ١٦ بمعدل انخفضتأرباح التشغيل  •
 % ١٤٫٨ عند  نقطة مئوية ١٫٠بمقدار

 ٤٫٣داربمق هامش صافي الربح انخفضومليون جنيه مصري   ١٥٫١ ليبلغ% ٤٧ بمعدل انخفضصافي الربح  •
  %٦٫٥ إلينقطة مئوية 

  
بالرغم من النتائج غير    : " رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله       -جلبرت غرغور / وقد علق السيد    

 ة العالمي ةالمالياألزمة  وكما توقعنا ،  فان        .٢٠٠٨ت ليسيكو نتائج قوية عن عام       قد حقق فمرضية للربع االخير ،       ال
 قطـاعي بكل مـن    أن النمو بحجم المبيعات بمصر       إال   .باودول اور  ل صادرات األدوات الصحية   سلباً علي قد أثرت   
  . قد ساعد علي التقليل من حدة ذلك و البالط الصحي
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ـ   الجنية اإلسترليني واليورو في الربع الرابع قد        كالً من    سعر صرف في  الحاد   االنخفاض   إن"  إيـرادات  ياثـر عل
   . األثر ذلك ةوخفض المصروفات لمواجهالكفاءة تحسين حالياً بكة الشرتقوم و.  التصدير وربحية

  
 أن اال   ،األوسط والشرق   باوأور  بأسواق نتيجة للتباطؤ ،   ٢٠٠٩عام    في الكثير من التحديات  نواجه  ومن المتوقع أن    "

وتخـرج منهـا     يةالفترة االستثنائ ان ليسيكو سوف تعبر هذه      على يقين   ليسيكو تتمتع بأسس قويه ومتينة وانا مازلت        
لشركتنا مع وجود فرص    تحديا كبيرا    يمثل سوف   العالمية األسواقإن الضعف الذي تشهده      .وهي أكثر قوه وتنافسيه   

 وعلي الجانب األخر فان الحكومة المصرية قـد         .سواق  األ وتغطية المزيد من     التصنيع للغير  نشاطللتوسع في   أكثر  
 صـناعة   منهـا بوجـه خـاص      اتالصناعبعض  اد بوجه عام ودعم     اتخذت بعض الخطوات االيجابية لدعم االقتص     

 لكل  اإلنتاجفوفورات في تكالييؤدي إلى تحقيق    س مما   ٢٠٠٩من خالل تخفيض أسعار الطاقة لعام       السيراميك وذلك   
     . البالط واألدوات الصحيةقطاعيمن 

  
 كـأثر سعر سهم ليسيكو وذلـك      في  خفاض  المزيد من االن  في الفترة األخيرة     علي علم بان المستثمرين قد شهدو        أنا"

ـ   خزينة أسهمشراء ب ألفرصه من هذه    باالستفادة المصرية وقد قمنا     هللبورص العام   األداءلالنخفاض في    نعيد التـى س
 يقـين   يعل أنا  و  الشركة بقيمة سهمية   فيتهم  حصبما يؤدى الى زيادة      مجانية كأسهمالمساهمين  باقى  توزيعها علي   

  ". المستقبلفي افضل سوف تكون انها
        

بمعدل يرادات اإليسرني أن أبلغكم تحقيق نمو في " عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائالً –إيلي بارودي / أضاف السيد 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على البالط في األسواق المحلية  ٢٠٠٨لعام ٪ ٩

 ، بينما ظلتأسواق الشرق األوسطفي بعض دوات الصحية نتائج جيدًة في مصر ووقد حقق قطاع األ. واإلقليمية
مجموعة لحجم مبيعاتنا وانخفاض أوروبا تحت ضغط بسبب التباطؤ االقتصادي في هذه األسواق لدول صادراتنا 
  .سانيتك

عام الهوامش بوجه  ثباتوذلك مع أيضاً % ١٠ بمعدل ي التشغيلربحكما ارتفع ال %١٠ بمعدل إجمالي الربحارتفع "
باإلضافة إلى أسعار الطاقة وتكلفة العمالة في  الزيادة نشاط مثلالرغم من زيادة تكلفة العلى  ٢٠٠٧عام بمقارنة 
واستطاعت الشركة تحقيق هذه النتائج من خالل تحسين الكفاءة وتحقيق مزيج بيعي  .ات التضخمية األخرىالزياد
  .أفضل

  

فقط، وذلك % ٢صعبة فقد بلغ النمو في صافي الربح عن العام مو جيد في ظروف  الربح التشغيلي نحققبينما "
.  مقارنة بالعام السابق٢٠٠٨نتيجة إلنخفاض المكاسب من فروق إعادة تقييم أسعار العمالت األجنبية في عام 

بالمقارنة مع  %٧,٧بلغ  حباألربافان النمو  إعادة تقييم أسعار العمالت األجنبية الناتج عن فروق حاثر الرباستبعاد بو
   . السابقالعام

  

 نتيجة لضعف الطلب علي األدوات الصحية في معظم األسواق وانخفاض  صعباً ٢٠٠٩ يكون عام  أننتوقعو أننا 
علي ثقة بان ال نزال  ننافإومع ذلك  واليورو اإلسترليني بانخفاض سعر صرف الجنية متأثرة التصدير إيرادات

أن تهيأ العام وهذا ان تستحوذ علي حصة اكبر من السوق خالل التوسع بأسواق جديدة وليسيكو سوف تستمر في 
   .  في األسواق التحدياتهذه ستفادة من نفسها لال

 ننظر بعناية علي هياكل يتوجب علينا ان وصعبة مرحلة هذهبان تام و في نفس الوقت فان اإلدارة علي وعي "
  ".لغير ضرورية للتوسع و نمو نشاطنااخفض التكاليف لدرة مباالقيام بمع بصورة شاملة يف لالتكا
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  لمحه من  قائمة اإلرباح والخسائر 

  %   عام  %  الرابعلربع ا  

  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  )م مليون.ج(

  %٩٧  ٦٦٧,٩  ٦٥١,٠  %٧٠  ١٧٩,٠  ١٢٥,٥  الصحي 

  %١٣٤  ٣٢١,٥  ٤٢٩,٦  %١٣١  ٨٢,٣  ١٠٨,١  البالط

  %١٠٩  ٩٨٩,٥  ١٠٨٠,٧  %٨٩  ٢٦١,٣  ٢٣٣,٥  صافي المبيعات 

  %)٧,٣(  %٦٧,٥  %٦٠,٢  %)١٤,٨(  %٦٨,٥  %٥٣,٧  )%(صافي المبيعات /الصحي

  %١٠٩  )٦٤٣,١(  )٧٠١,١(  %٩٠  )١٦٩,٧(  )١٥٢,٤(    المبيعاتتكلفة 

  %)٠,١(  %)٦٥,٠(  %)٦٤,٩(  %٠,٣  %)٦٤,٩(  %)٦٥,٢(  (%) المبيعاتيصاف/تكلفة المبيعات 

  %١١٠  ٣٤٦,٣  ٣٧٩,٥  %٨٩  ٩١,٦  ٨١,٢  مجمل الربح 

  %٠,١  %٣٥,٠  %٣٥,١  %)٠,٣(  %٣٥,١  %٣٤,٨   (%)هامش مجمل الربح 

  %١٠٩  )١٨٠,٣ (  )١٩٥,٩(  %٩٥  )٤٤,٦(  )٤٢,٤(  )أ.ت.م(مصاريف توزيع وإداريه 

  )%٠,١(  %)١٨,٢(  %)١٨,١(  %١,١  %)١٧,١(  %)١٨,٢(  (%)صافي المبيعات / أ .ت.م

  %١٢٧  )٩,٢(  )١١,٦(  %٧١  )٥,٨(  )٤,١(  أخريتشغيل  )مصروفات/(تراداإي صافي 

  %)٠,٢(  %)٠,٩(  )%١,١(  %٠,٤  %)٢,٢(  %)١,٨(   %صافي مبيعات/أخري تشغيل  ) مصروفات/(تإيراداصافي 

  %١١٠  ١٥٦,٩  ١٧٢,٠  %٨٤  ٤١,٢  ٣٤,٧  أرباح التشغيل

  %٠,٠  %١٥,٩  %١٥,٩  )%١,٠(  %١٥,٨  %١٤,٨  (%) أرباح التشغيلهامش

  %١٠٢  ١٠٧,٠  ١٠٨,٨  %٥٣  ٢٨,٣  ١٥,١  لربح اصافي 

  )%٠,٧(  %١٠,٨  %١٠,١  %)٤,٣(  %١٠,٨  %٦,٥  (%)هامش صافي الربح

  

   منتجاتناسعارمدفوعة بزيادة في حجم مبيعات البالط وزيادة عامه في أيرادات نمو اإل :٢٠٠٨ عامنتائج 

 البالط تايرادإب %٣٤ بزيادة قدرها مدفوعاً عات كاننمو المبيإن  . الماضيملعابا مقارنة %٩ ةنمو اإليرادات بنسب
 الي ٢٠٠٨نسبة مساهمة قطاع البالط الجمالي مبيعات عام ارتفعت  . البيعأسعارفي زيادة  والالطلب القوينتيجة 
وذلك نتيجة % ٣األدوات الصحية بمعدل من مبيعات ال ات إيرادتانخفض .٢٠٠٧لعام  %٣٢,٥بالمقارنة % ٣٩,٨

  اسواق النمو في حجم المبيعات فياالنخفاضلكبير لحجم المبيعات لشركة سانيتك وقد خفف من حدة هذا لالنخفاض ا
      .مصر والشرق االوسط

 لعام مجمل الربحهامش لطفيفة  بزيادة مصريجنيه  مليون ٣٧٩,٥ ليصل إلي %١٠ بمعدلمجمل الربح  ارتفع
ض هامش اخفنا مصحوباً ب%٣٥,١صل إلي يالعام السابق ل نم بالمقارنة بنفس الفترة نقطة مئوية ٠,١بلغت  ٢٠٠٨

  .ربح قطاع الصحي االمر الذي تم معادلتة من خالل التحسن بهامش ربح قطاع البالط

% ١٨,١لعام السابق إلي با بالمقارنة نقطة مئوية ٠,١ ةاإلداريالمصروفات نسبة مصروفات التوزيع و انخفضت
جنيه  مليون ٩,٢ مقارنة جنيهمليون  ١١,٦ ى بلغت األخرفات التشغيلمصروصافي . كنسبة من صافي المبيعات

  .ن العام السابقملنفس الفترة 
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 عندي ربح التشغيلال هامش مع ثباتجنيه مليون ١٧٢,٠إليصل تعن العام السابق ل% ١٠ بمعدل أرباح التشغيلنمو 
١٥,٩ .%  

إجمالي مكاسب .  لنفس الفترة من العام السابقن مليو٣٩,٥مقارنة جنيه  مليون ٣٩,٠صافي مصاريف التمويل بلغت 
لعام من اعن نفس الفترة مليون جنيه  ١١,٣مقارنة جنيه  مليون ٥,٧ بلغت ت األجنبيةسعار العمالأتقييم فروق 
  .السابق

هامش صافي الربح للفترة في  انخفاضبجنيه  مليون ١٠٨,٨مقارنة بالعام الماضي ليبلغ % ٢نمو صافي الربح 
  %١٠,١ لتصل إلي ة نقطة مئوي٠,٧بمقدار 

  

   الربع الرابع

 .مليون٢٣٣,٥مقارنة بنفس الفتره عن العام السابق لتصل إلي  الربع الرابع في٪ ١١نسبة ب اإليراداتانخفضت 
شركة سانيتك ل المبيعاتب انخفاض بحيث انخفضت المبيعات نتيجة النخفاض اداء قطاع االدوات الصحيه بس

 االسترليني واليورو علي متوسط هجنيال الشديد في اسواق التصدير واثر انخفاض سعر صرف باالضافه الي التباطؤ
  .البالطسعار في أ للطلب القوي والمستمر المصحوب بزيادة ةنتيجاال ان قطاع البالط قد خفف من ذلك االسعار 

 نقطة ٠,٣بمقدار  بحمجمل الرهامش  انخفاضو جنيه مليون  ٨١,٢ ليصل إلي% ١١ بمعدل لربحامجمل  انخفاض
انخفاض هامش نتيجة  جاء هامش مجمل الربح ان االنخفاض في .%٣٤,٨ليصل الي  فترة السابقة مقارنة بالمئوية

  %.  ٤,٧قطاع الصحي بنسبة 

عن الربع % ١٧,١بنسبة مقارنة  من صافي المبيعاتكنسبة  %١٨,٢ الىالتوزيع واإلدارية مصروفات ال ارتفعت
 ٤٢,٤إليلتصل % ٥التوزيع بنسبه اإلدارية ومصاريف ال انخفضت قد فإجمالية بصورة وأما .٢٠٠٧عام من  الرابع

  .مليون جنيه

 الفترة عن نفس مليون جنيه ٥,٨هذا العام مقارنة بمبلغ  مليون جنيه ٤,١ى  األخرالتشغيل مصروفاتصافي بلغت 
   .سابقالمن العام 

آذا و في الربع الرابع مليون جنيه مصري ٣٤٫٧ لتبلغ الماضي مقارنة بالعام %١٦ بمعدلأرباح التشغيل  انخفضت
  .%١٤٫٨إلي %  ١٫٠بمقدار يربح التشغيلال هامش انخفض

جنيه  مليون ١٤,١لتبلغ العام السابق من  الرابعالربع مقارنة ب% ٢٨ بمعدلصافي المصاريف التمويلية  ارتفعت
مصروفات الفوائد ، كما انخفضت ارنة بالعام السابقمق% ٦٦بنسبة الفوائد البنكية من يراد  انخفض اإل.مصري 
 العمالت  أسعار صرفالناجمه عن التقلبات فيمخاطرال موجهة التمويل لة هيكلإلعادة نتيجة %٣ بنسبةالبنكية 
  .األجنبية

ن الرابع مالربع العمالت األجنبية خالل أسعار يم يتقإعادة فروق من  ارباح  مصري مليون جنيه٢,٢حققت ليسيكو 
  . ٢٠٠٧عام من  عن نفس الفترة جنيه مصري مليون ٤,٦  بربحمقارنة ٢٠٠٨عام 

  مليون جنيه٤,١بمبلغ  مقارنة  مصريمليون جنيه ٤,٥بلغت  ٢٠٠٨ الرابع من عام الربعأعباء الضرائب عن 
  .  لنفس الفترة من العام السابقمصري

نقطة  ٤٫٣بمقدارهامش صافي الربح انخفض آما   مليون جنيه مصري ١٥٫١ليبلغ  % ٤٧ بمعدلصافي الربح انخفض 
  . العام السابقنم نفس الفترةعن % ١٠,٨ بنسبة% ٦٫٥ مئوية إلي
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  التحليل القطاعي 

  األدوات الصحية

مبيعات شهدت . مليون قطعة ٥,٣قطعة إلي  ٣١٥٠٠٠أو % ٦ بمعدل حجم مبيعات الصحي انخفض: ٢٠٠٨عام 
 مليون ١,٢من كبير بشكل لصالح سانيتكالمبيعات   حجم انخفضبينما لعام السابق نموا بالمقارنة باالشرق االوسط
  . ٢٠٠٨ عام في مليون قطعة ٠,٦ الي ٢٠٠٧قطعة في عام 

 عن قطعة  مليون٢,١صل إلي يقطعة ل  مليون٠,٣٥أو % ٢١  حجم المبيعات زادحيث جاء من مصر القويالنمو 
  .٢٠٠٨عام 

مبيعات التصدير  انخفضت. مليون جنيه مصري ٦٥١قارنة بالعام الماضي لتبلغ بالم %٣ بنسبة اإليرادات تانخفض
   .٢٠٠٧ لعام% ٦٤,٨بنسبة  مقارنةاالجمالية من حجم المبيعات % ٥٧,٨ إلى

 نتيجة جنيه مصري للقطعة ١٢٢,٧بلغ يمقارنة بالعام الماضي ل% ٣ بمعدل ةلصحياألدوات ا بيع سعر متوسط ارتفع
  .اإلسترلينياليورو والجنيه مقابل لجنيه المصري اقيمة   الرتفاععكسياألثر ال ذلك بالرغم منوألسعار ابعض لزيادة 

 جنيه مصري للقطعة ٨١,٠بالمقارنة بالعام الماضي لتبلغ % ٧ بمعدل ةلصحياألدوات اارتفع متوسط تكلفة إنتاج 
  .تكلفة العمالة وأسعار الطاقةفي زيادة ال ةخاص ونتيجة للتضخم العام بمصر كةبصورة اساسي

مجمل الربح  انخفضو%  ٣٤,٠لعام الماضي ليبلغ با نقطه مئوية مقارنة %٢,٥هامش مجمل الربح بمقدار انخفض 
  .  مصريجنيهمليون  ٢٢١,٥ليبلغ % ٩

  
  تحليل قطاع الصحي 

  %   عام  %  الرابعلربع ا  

  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  

              ")٠٠٠ألف (مبيعات الصحي بالقطعة

  %١٢١  ١٧١١  ٢٠٦٣  %٩١  ٤٤٢  ٤٠٢   مصر

  %٦٦  ٢٦٩  ١٧٧  %٥٠  ١٠١  ٥٠   لبنان 

  %٨٤  ٣٦٣٨  ٣٠٦٣  %٦٩  ٨٨١  ٦٠٤  تصدير 

  %٩٤  ٥٦١٩  ٥٣٠٤  %٧٤  ١٤٢٤  ١٠٥٦  أجمالي مبيعات الصحي بالقطعة

%٥٧,٢  %إجمالي المبيعات /تصدير   ٧,٠(  %٦٤,٨  %٥٧,٨  %)٤,٧(  %٦١,٩(%  

              

  %٩٧  ٦٦٧,٩  ٦٥١,٠  %٧٠  ١٧٩,٠  ١٢٥,٥  ) م.ون جملي(إيراد مبيعات الصحي 

  %١٠٣  ١١٨,٩  ١٢٢,٧  %٩٤  ١٢٥,٧  ١١٨,٨  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %١٠٧  ٧٥,٥  ٨١,٠  %١٠٢  ٧٩,٢  ٨٠,٤  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %١٠١  )٤٢٤,٢(  )٤٢٩,٥(  %٧٥  )١١٢,٨(  )٨٥,٠(    تكلفة إنتاج صحي

  %٩١  ٢٤٣,٨  ٢٢١,٥  %٦١  ٦٦,٢  ٤٠,٥  مجمل الربح القطاع الصحي

  )%٢,٥(  %٣٦,٥  %٣٤,٠  )%٤,٧(  %٣٧,٠  %٣٢,٣  هامش مجمل الربح القطاع الصحي 
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 في مع انخفاض طفيف للمبيعاتالسابق بالعام  مقارنة الربع الرابعفي  %٢٦ المبيعات  حجمانخفض :الربع الرابع
  .%٦٧بنسبة ك  في حجم المبيعات لسانيت الكبيرهبوطالنتيجة و اوروبامصر و

جنيه  ١١٨,٨بلغ يالعام الماضي لبنفس الفترة من مقارنة % ٦ بمعدل ةلصحياألدوات ا بيع سعرمتوسط  انخفض
   . المصريه اإلسترليني واليورو أمام الجنيه ويعد السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار صرف الجنيمصري للقطعة

 جنيه مصري للقطعة ٨٠,٤المقارنة بالعام الماضي لتبلغ ب% ٢ بمعدل ةلصحياألدوات اارتفع متوسط تكلفة إنتاج 
   . وتكلفة العمالةأسعار الطاقةفي زيادة ال ة وخاصنتيجة للتضخم العام بمصربصورة أساسية ك

مجمل الربح  انخفاضب مصحوباً % ٣٢,٣ليبلغ  نقطه مئوية ٤,٧بمقدار  لقطاع الصحي هامش مجمل الربحانخفض
  .مصريجنيه ن مليو ٤٠,٥ليبلغ % ٣٩بنسبة 

  

  :صادرات قطاع األدوات الصحية

 المبيعات بيا واألردن والعراق أال أن انخفاضيمدفوع بالصادرات الي لجيداً اسواق الشرق االوسط اظهرت نمواً 
    .٢٠٠٧مقارنة بعام  %١٦ مليون قطعة قد ادي الي انخفاض صادرات الصحي بمعدل ٠,٦لسانيتك بمقدار 

   

      ")طعةالف ق (الصحيمبيعات 

%  

    

%  

  

    ٠٨/٠٧  من اإلجمالي  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  من اإلجمالي  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  

            

  %٩٨  %٢٩  ١٠٧٢  %٣٤  ١٠٥٢  )ابريطاني( المملكة المتحدة 
%٢١ ٦٣٩سانيتك  ٣٤ ١٢٤٤%  ٥١%  

%١٨ ٥٥٦فرنسا  ١٦ ٥٨٠%  ٩٦%  

%٢ ٦٢ايرلندا  ٣ ١٠٥%  ٥٨%  

%٥ ١٤٣اوربا  ٤ ١٢٧%  ١١٢%  

%١٥ ٤٥٦سطاألوالشرق   ٩ ٣٣٠%  ١٣٨%  

%٥ ١٥٥أسواق أخري  ٥ ١٨٠%  ٨٦%  

  %٨٤  %١٠٠  ٣٦٣٨  %١٠٠  ٣٠٦٣  إجمالي تصدير 
  

  البالط

 مليون متر مربع ٢٤,٩إلي ليصل مقارنا بالسنة السابقة الرابع بالربع % ١٦ مبيعات البالط  حجمنمو: ٢٠٠٨عام 
  .قياسيا لمبيعات البالط لشركة ليسيكوً محققاً بذلك رقما

بأسواق مصر  بالطلب القوي مدعومة بالتوسع في الطاقة االنتاجية مصحوباًحجم المبيعات في  الزيادة و قد جاءت
  .ولبنان

األسعار لمعظم في لزيادة ا ليعكس و٢م/جم ١٧,٢مقارنا بالعام الماضي ليصل إلي % ١٥متوسط سعر البيع ارتفع 
  .األسواق

  .     بمصر وتكلفة العمالةنتيجة لزيادة أسعار الطاقة% ٧بنسبة متوسط تكلفة اإلنتاج للمتر المربع  ارتفع
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  ٤,٩ مليون وزيادة هامش مجمل الربح ١٥٨,٠ إليمقارنة بالعام السابق % ٥٤  الرابعمجمل الربح للربعارتفع 
  %.٣٦,٨ إلي نقطه مئوية

  

  تحليل قطاع البالط 

  %   عام  %  الرابعلربع ا  

  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨    

              ")٠٠٠الف( ٢ممبيعات البالط 

  %١١٨  ١٥٠٧٣  ١٧٧١٣  %٩٦  ٤٥٢٣  ٤٣٥٢  مصر

  %١٦٣  ١٢٠٥  ١٩٥٨  %٢٣٧  ٢١٧  ٥١٤  لبنان 

  %١٠٢  ٥١٨٣  ٥٢٧٦  %٨١  ١٣٤٠  ١٠٧٩  تصدير 

  %١١٦  ٢١٤٦١  ٢٤٩٤٦  %٩٨  ٦٠٨٠  ٥٩٤٦  أجمالي مبيعات البالط 

  %)٣,٠(  %٢٤,٢  %٢١,١  %)٣,٩(  %٢٢,٠  %١٨,٢  %إجمالي المبيعات /تصدير 

              

  %١٣٤  ٣٢١,٥  ٤٢٩,٦  %١٣١  ٨٢,٣  ١٠٨,١  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات البالط 

  %١١٥  ١٥,٠  ١٧,٢  %١٣٤  ١٣,٥  ١٨,٢  )٢م/م .ج(بيع المتوسط سعر 

  %١٠٧  ١٠,٢  ١٠,٩  %١٢١  ٩,٣  ١١,٣  )٢م/ م .ج(تكلفة المتوسط 

  %١٢٤  )٢١٨,٩(  )٢٧١,٦(  %١١٩  )٥٦,٨(  )٦٧,٤(   البالطتكلفة إنتاج 

  %١٥٤  ١٠٢,٧  ١٥٨,٠  %١٦٠  ٢٥,٤  ٤٠,٧  مجمل الربح القطاع البالط

  %٤,٩  %٣١,٩  %٣٦,٨  %٦,٦  %٣١,٠  %٣٧,٦    مجمل الربح قطاع البالطهامش

  

إلي ليصل  مقارنا بالسنة السابقة ٢٠٠٨عام  الربع األخير منفي % ٢ مبيعات البالط حجم انخفض: الربع الرابع
  .متر مربعمليون  ٥,٩

  نسبةمبيعات التصدير بلغت . بيع البالطبوجه أساسي نتيجة لزيادة أسعار  كانيرادات قطاع البالطإالنمو في 
  .لعام السابقمن النفس الفترة % ٢٢من إجمالي حجم المبيعات مقارنة % ١٨,٢

  ٢م/جم ١٨,٢مقارنا بالعام الماضي ليصل إلي % ٣٤متوسط سعر البيع للبالط قد تحسن 

في  بزيادة ٢٠٠٨ لعام الربع الرابع  في  مصريهجنيمليون  ٤٠,٧  إلىليصل% ٦٠بنسبة  قطاعالمجمل ربح  ارتفع
  %.٣٧,٦ إلي نقطه مئوية ٦,٦  بلغتمجمل الربح هامش

  المركز المالي 

التي العمالء والنقدية مليون جنيه مصري نتيجة النخفاض  ١٦٥٧,٥لتصل إلي % ٢انخفضت قيمة األصول بمعدل 
ذلك  ال أن الزيادة بالمخزون واألصول الثابتة عادل نسبيا إ. التسهيالت البنكية والقروضاستخدمت لسداد حسابات

  .التأثير

الهيكلة إعادة الرغم من على   وذلكمليون جنية مصري ٩٢٩,٧بدون تغير ملموس عند إجمالي االلتزامات ثبات 
 أن هذا االنخفاض قد قوبل بزيادة في ثحينخفاض القروض طويلة االجل إك  المركز المالية لبعض بنود قائمالمالية

  . شركة سانيتك االلتزامات طويلة األجل الناتجة عن شراء أسهم الخزينة من

  .  ٠,٥٦بلغ نسبة طفيف  ضاانخفشهد  إلي حقوق الملكية صافي الديون 
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  التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

القادم عن طريق استمرار التباطؤ االقتصادي واتجاه سعر  سوف تتحدد مالمح العام :٢٠٠٩ عامل النظرة المستقبلية
لزيادة كو سوف تسعي بقوة يإن شركة ليس. الدوالر واالسترليني واليورومقابل كالً من  المصري هجنيالصرف 

 الشركة هحصتها السوقية والدخول في أسواق جديدة وخفض التكاليف للتخفيف من اثر التباطؤ االقتصادي وتوجي
  . و نحن متفائلون من المؤشرات االولية.ةلتغيرات في البيئة أالقتصاديل من الفرص الجديدة المتاحة كنتيجة لالستفادة

  

% ٢٦ المصري أمام اإلسترليني بمعدل ه قيمة الجنيتارتفعلقد  :في اآلونة األخيرة واليورو اإلسترلينيضعف 
 تلك إلي تللصادرا انخفاض متوسط سعر البيع إلي أدي  مما األخيرةخالل أالثني عشر شهر% ١٢واليورو بمعدل 

 نخفاض تكلفة بعض الخامات المستوردة ومدخالتإالرغم من على انخفاض الربحية مما أثر سلباً إلى  األسواق
       .  اإلنتاج

  :التوسع بالطاقة اإلنتاجية واالستثمارات الرأسمالية

 قامت الشركة بتجميد كافة ،مة المركز المالي في وضع قوي للحفاظ علي السيولة وبقاء قائةجهود المبذولالكجزء من 
 بالفعل وأننا سوف نقوم بإعادة النظر في هالمشروعات االستثمارية خالل األشهر المقبلة فيما عدا ما تم التعاقد علي

   .    ما يستجد في هذا الخصوصذلك القرار علي ضوء 

  

  : العاديةلجمعية العامةاتوزيعات األرباح والدعوي الجتماع 

 مدينة برج العرب الجديدة - مقـر شركة ليسيكو للصناعــات الخزفيةسوف تعقد ليسيكو اجتماع الجمعية العامة ب
الثانية  في تمام الساعة ٢٠٠٩ ابريل ٢يوم الخميس الموافق في  وذلك .اإلسكندرية – المنطقة الصناعية الثالثة -

   .ظهراً
 

ومن المنتظر أن يتقدم مجلس  داء المالي في إجتماع الجمعية العامة للمساهمينليسيكو سوف تطلع المساهمين على اآل
. كأسهم مجانية من أسهم الخزينة% ١٠نسبة  اإلدارة باقتراح توزيع  
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  ما يتعلق بليسيكو

  
دوات الصحية أحد الشركات الرائدة في إنتاج األ) 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 
  . هذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنينفي
  

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

  .  تنافسيةالستهداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  
، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة  الصحيةم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من األدواتتقو

بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات 
   .وعالمات تجارية لشركات أوروبية

  
  

  :لمزيد من المعلومات ،  نرجو االتصال 
  

      غرغور. طاهر ج 
     +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  :تليفون
       +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    :فاكس
       +٢٠١٢ ١٠٤ ١٠٤٧    :محمول
   eg.com.lecico@tgargour  :الكترونيبريد 

  
  com.lecicoegypt.www :زوروا موقعنا على االنترنت 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
 ربما تتطابق أو تتماثل التيتتعلق بأعمال و وظائف الشركة و " قوائم النظرة المستقبلية " هذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ 

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

 تحمل نسبة من المخاطر أو التي اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات في،  و هذه 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 .“قبلية قوائم النظرة المست" ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها التيالنتائج المستقبلية 
    .لزم التنويه و التنبيه 
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    قائمة الدخل المجمعة -ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %   عام  %  الرابعلربع ا  

  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٠٨/٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  )م مليون.ج(
       

%٨٩ ٢٦١,٣ ٢٣٣,٥صافي المبيعات   ١٠٩ ٩٨٩,٥ ١٠٨٠,٧%  
)١٥٢,٤( تكلفة المبيعات    )١٦٩,٧(  ٩٠%  )٧٠١,١(  )٦٤٣,١(  ١٠٩%  

%٨٩ ٩١,٦ ٨١,٢مجمل الربح   ١١٠ ٣٤٦,٣ ٣٧٩,٥%  
(%) هامش مجمل الربح   ٣٤,٨%  ٣٥,١%  )٠,٣%(  ٣٥,١%  ٣٥,٠%  ٠,١%  

       
)١٦,١( مصاريف توزيع  )١٣,٦(  ١١٨%  )٨٥,٥(  )٧٥,٨(  ١١٣%  
)٢٦,٣( مصاريف أداري  )٣١,٠(  ٨٥%  )١١٠,٤(  )١٠٤,٤(  ١٠٥%  

خري تشغيل أتإيرادا  ٣٨١ ٠,٣ ١,٢%  ١٣٩ ٣,١ ٤,٣%  
)٥,٣( مصروفات تشغيل أخري  )٦,٢(  )٨٧%(  )١٥,٩(  )١٢,٣(  ١٣٠%  

%٨٤ ٤١,٢ ٣٤,٧أرباح التشغيل  ١١٠ ١٥٦,٩ ١٧٢,٠%  
(%)هامش أرباح التشغيل  ١٤,٨%  ١٥,٨%  )١,٠%(  ١٥,٩%  ١٥,٩%  ٠,٠%  

       
تاستثمارا إيرادات  )٠,٢(  ٨٢٩( ٠,٠(%  ٩٢ ١,٢ ١,١%  
ائنةفوائد د  ٣٤ ٥,٦ ١,٩%  ٦٧ ٢١,٧ ١٤,٦%  

)١٦,٠( مصروفات تمويليه   )١٦,٦(  ٩٧%  )٥٣,٦(  )٦١,٢(  ٨٨%  
%٤٨ ٤,٦ ٢,٢ فروق تقيم عمالت أجنبيه  ٥٠ ١١,٣ ٥,٧%  

%٦٥ ٣٤,٩ ٢٢,٦الربح قبل الضريبة و حقوق األقلية  ١٠٧ ١٣٠,٠ ١٣٩,٨%  
هامش الربح قبل الضريبة و حقوق 

 األقلية
٩,٧%  ١٣,٣%  )٣,٦%(  ١٢,٩%  ١٣,١%  )٠,٢(%  

       
)١,٩( ٠,١ ضرائب الدخل العام   )٣%(  )١٣,٥(  )٧,٩(  ١٧٢%  

)٤,٦( ضرائب الدخل مؤجلة   )٢,٢(  ٢١٣%  )٦,٣(  )٥,٦(  ١١٢%  
%٥٨ ٣٠,٨ ١٨,٠الربح بعد الضريبة  ١٠٣ ١١٦,٥ ١١٩,٩%  

%٧,٧ هامش الربح بعد الضريبة  ١١,٨%  )٤,١%(  ١١,١%  ١١,٨%  )٠,٨%(  
       

ة العاملين في اإلرباح حص  )٢,٤(  )٢,٢(  ١٠٩%  )٩,٦(  )٨,٨(  ١٠٩%  
%٥٥ ٢٨,٦ ١٥,٦صافي الربح قبل حقوق األقلية   ١٠٢ ١٠٧,٢ ١١٠,٣%  

)٠,٥( حقوق األقلية   )٠,٣(  ١٥٠%  )١,٥(  )٠,٧(  ٢١٠%  
%٥٣ ٢٨,٣ ١٥,١صافي الربح   ١٠٢ ١٠٧,٠ ١٠٨,٨%  

(%)هامش صافي الربح  ٦,٥%  ١٠,٨%  ( ٤,٣% ) ١٠,١%  ١٠,٨%  )٠,٧%(  
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   قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  قائمة المركز المالي

  %٠٨/٠٧  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  )م مليون.ج(
    

%٦٧ ٢٩٣,٩ ١٩٦,٠ النقدية و االستثمارات قصيرة األجل  
%١١٧ ٣٧٠,٢ ٤٣١,٢ المخزون  
%٨٨ ٢٣٥,٧ ٢٠٧,٣ مدينون  

عالقةمستحق من أطراف ذوي   ٥٠ ٥٧,١ ٢٨,٣%  
%٩٠ ٩٥٦,٩ ٨٦٢,٨إجمالي األصول المتداولة  

        
%١١٩ ٥٨٥٫١ ٦٩٨٫٦)صافي(األصول الثابتة   

%١٠٢ ١٧٫٣ ١٧٫٦أصول غير ملموسة   
%٨٧ ٢٫٨ ٢٫٤إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األجل   

%٥٥ ١٣٠٫١ ٧١٫٤مشروعات تحت التنفيذ   
%١١٠ ٤٫١ ٤٫٦استثمارات أخري   

%٥٠ ٠٫٣ ٠٫٢راق قبض طويلة األجل أو  
%١٠٧ ٧٣٩٫٧ ٧٩٤٫٧إجمالي األصول الطويلة األجل   

%٩٨ ١٦٩٦٫٦ ١٦٥٧٫٥إجمالي األصول   
        

%١٠٢ ٤١٢,٥ ٤١٩,٥بنوك سحب علي المكشوف  
%٨١ ٩٩,٠ ٨٠,٤أقساط تستحق السداد خالل العام   

%٨١ ٨٥,٠  ٦٨,٦موردون و أوراق دفع   
%١٢١ ٨١,٢ ٩٨,٦ ارصده دائنة أخري  

%١٣٨ ٤,٣ ٥,٩مستحق إلطراف ذوي عالقة  
%٨٧ ١٩,٩ ١٧,٣مخصصات  

%٩٨ ٧٠١,٩ ٦٩٠,٢إجمالي االلتزامات المتداولة  
   

%٤٨ ٢٠٤,٢ ٩٧,٨قروض طويلة األجل  
%٩٨٤ ١١,٥ ١١٣,٢التزامات طويلة األجل أخري   

%١١٢ ٨,٥ ٩,٦مخصصات  
%١٥٠ ١٢,٦ ١٨,٩ضريبة الدخل مؤجلة   

%١٠١ ٢٣٦,٨ ٢٣٩,٥ طويلة األجل تإجمالي االلتزاما  
%٩٩ ٩٣٨,٧ ٩٢٩,٧تإجمالي االلتزاما  

    

   
%١٠٧ ٨,٨ ٩,٤حقوق األقلية   

%٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠رأس المال المصدر  
)١١٢,٢(أسهم خزينة   )٨,٠(  - 
%١٠٧ ٣١٠,٥ ٣٣٠,٩احتياطيات   

%٨٠ ٢٣٩,٦ ١٩٠,٩اإلرباح المحتجزة  
%١٠٢ ١٠٧,٠ ١٠٨,٨باح العام صافي أر  

%٩٤ ٧٤٩٫١ ٧١٨٫٤إجمالي حقوق الملكية   
%٩٨ ١٦٩٦٫٦ ١٦٥٧٫٥إجمالي حقوق الملكية و االلتزامات    
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   قائمة التدفقات النقدية المجمعة –ليسيكو مصر 

  

  %٠٨/٠٧  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  )م مليون.ج( التدفقات النقديةقائمة 
   من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية 
 102% 107.0 108.8صافى ربح العام

 125% 56.1 70.0إهالك األصول الثابتة وفروق الترجمة
 209% 0.2 0.5استهالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة

 307% 4.4 13.5ضريبة الدخل
 113% 5.6 6.3ضريبة الدخل المؤجلة

 175%  ٠٫٢  ٠٫٣إيجار مدفوع مقدما طويل األجل
 299% (0.1) (0.3)صافى األرباح الرأسمالية

 101% 10.0 10.1تدعيم المخصصات وفروق الترجمة
 78% 3.2 2.5االنخفاض في قيمة المخزون

 0% 0.0 (0.1)مخصصات انتهى الغرض منها
 109% 8.8 9.6حصة العاملين في األرباح
 16% 3.7 0.6التغير في حقوق األقلية

 (564%) (2.3) 13.0احتياطي الترجمةالتغير في 
 132% (48.0) (63.6)التغير في المخزون
 (125%) (44.9)  ٥٦٫٠التغير في المدينون
 (36%) 22.9 (8.3)التغير في الدائنون

 949% (1.1) (10.4)مخصصات مستخدمة
 112% (6.9) (7.7)ضريبة الدخل المسددة

 (193%) 1.3 (2.5)خرىالتغير في االلتزامات طويلة األجل األ
 (122468%) (0.1) 122.5التغير في االستثمارات األخرى

 267% 120.3 320.7صافى النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 97% (129.7) (125.6) األصول الثابتةفيالمدفوع 
 186% (0.4) (0.7) األصول غير الملموسةفيالمدفوع 

 (421%) 0.1 (0.4) االستثمارات المتداولة األخرىفيصافى التغير 
 814% 0.2 1.1متحصالت من بيع أصول ثابتة

 17% 0.9 0.2 أوراق قبض طويلة األجلفيالتغير 
 97% (128.9) (125.5) أنشطة االستثمارفيصافى النقدية المستخدمة 

   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (136%) 78.1 (106.4) من القروض طويلة األجل)المحصل(المسدد 

 (44%) 42.6 (18.7) طويلة األجللتزامات من االالتغير في الجزء المسدد
 0% 0.0 17.1مقبوضات من بيع أسهم خزينة
 112% (7.1) (8.0)مدفوعات لشراء أسهم الخزينة

 0% 0.0 10.3تها الحاليةن تقييم االلتزامات طويلة األجل بقيممالفرق 
 0% (0.4) 0.0الملغاةمدفوعات ألسهم الخزينة 

 0% 0.0 0.0توزيعات أسهم خزينة
 322% (22.4) (72.1)توزيعات المساهمين المسددة

 (196%) 90.8 (177.7) المتاحة من أنشطة التمويل/صافى النقدية المستخدمة 
 21% 81.9 17.5صافى التغير في النقدية وما في حكمها

 81% (437.5) (355.5)النقدية وما في حكمها في أول العام
 95% (355.5) (338.0)النقدية وما في حكمها في آخر العام


