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  ١٧من  ١صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

  
  

 نتائج أعمال الربع الثانى من عام ٢٠١٦
 

ا�عمال  ) نتائج LCSW.CA; LECI EY(رمز ا�سھم: أعلنت ليسيكو مصر :٢٠١٦أغسطس  ٤١في  ا%سكندرية
  .  ٢٠١٦عام الربع الثانى من  عنالمجمعة 

  نتائج الشركة  عليلمحه 
  

  ٢٠١٦الربع الثانى من عام 
  

 % من قطاع الصحي).٥٦.٩مليون جنيه ( ٣٤٦.٦% لتبلغ ١٢ا�يرادات بنسبة  انخفضت •

% لتبلغ ١٠حجم المبيعات بنسبة  انخفض بينمامليون جنيه ،  ١٩٧.١ % لتبلغ٢إيرادات الصحي بنسبة  ارتفعت •
 % تصدير). ٥٩.٦مليون قطعة ( ١.٢١

  %٢٤حجم المبيعات بنسـبة  كما انخفضمليون جنيه ،  ١٣٧.٨% لتبلغ ٢٧إيرادات البـ=ط بنسبة  انخفضت •

 % تصدير).١٢.٦مليون متر مربع ( ٦.٠لتبلغ 

بلغ لي %١بنسبة  حجم مبيعات ارتفع بينما مليون جنيه ، ١١.٧ % لتبلغ٤بنسبة  إيرادات خ=طات المياه انخفضت •
  .قطعة ٣٤,٥٥٦

عن نفس  مليون جنية ٢٧.٤ بصافى ربح  ، مقارنة مليون جنيه ١٠.٢  بلغت يةتشغيل سجل الربع الثانى خسارة •
 رة من العام السابق.الفت

عن نفس الفترة  مليون جنية ٣.٩ بصافى ربح  ، مقارنة مليون جنيه ٣٩.١ بلغت خسارةصافي  سجل الربع الثانى •
   .من العام السابق

  ٢٠١٦النصف ا/ول من عام 

  

 % من قطاع الصحي). ٥٤.٦مليون جنيه ( ٦٦٥.٦% لتبلغ ٨ا�يرادات بنسبة  انخفضت •

% لتبلغ ١٠حجم المبيعات بنسبة  انخفض كمامليون جنيه ،  ٣٦٣.٤ % لتبلغ٢نسبة إيرادات الصحي ب انخفضت •
 % تصدير). ٥٤.٦مليون قطعة ( ٢.٣

% ١١بنسـبة  بينما انخفض حجم المبيعاتمليون جنيه ،  ٢٧٦.٦% لتبلغ ١٦إيرادات البـ=ط بنسبة  انخفضت •

 .% تصدير)١٤.١مليون متر مربع ( ١٢.٥بلغيل

 %١٧نسبة ب مبيعاتالحجم كما ارتفع  مليون جنيه ، ٢٥.٦ % لتبلغ٧بنسبة  ات المياهإيرادات خ=ط ارتفعت •

 .قطعة  ٧٥,٣٤٣ ليصل الى

عن نفس  مليون جنية ٥٠.٢ بصافى ربح  ، مقارنةمليون جنيه ٢٩.٠ خسارة تشغيلية بلغت  النصف اUولسجل  •
  الفترة من العام السابق.

عن نفس الفترة  مليون جنية ٦.١ بصافى ربح  ليون جنيه ، مقارنةم ٨٠.٤ خسارة بلغتصافي  النصف اUولسجل  •
   من العام السابق. 
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يظھر الربع الثاني بعض س ا3دارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : رئيس مجل -وقد علق السيد / جلبرت غرغور

لدينا في الربع  كانت أدنى نقطة ارنة معمق المتتالى ھو نتحسويعتير ھذا ال، من العام التحسن مقارنة مع الربع اYول
  .U تزال غير مرضية الثانى من العام كبيرة في الربعال ةخسارالاYخير من العام الماضي. ومع ذلك فإن 

  
 ا�نتاجية الطاقةوا�قليمية  : ضعف الطلب في مصر وأسواق التصدير صعبة للغايةعمل ننا U نزال نواجه بيئة إ"

 منذزيادة كبيرة في التكاليف بسبب الزيادة غير العادية في تكلفة الطاقة والسعرية في قطاع الب=ط الزائدة والمنافسة 

تفاقمت ھذه التحديات من خ=ل زيادة الضغط على العملة مما أدى  ٢٠١٦. في الربع الثاني من عام ٢٠١٤عام منتصف 
  .واUستثمار ا�نفاق تقلص لىإ والذى أدىالفائدة  معدUتإلى زيادة كبيرة في 

  
. ول من العاممقارنة بالربع اY اUيراداتفي  المتتالى"وعلى الرغم من ھذه التحديات، يمكننا أن نرى بعض التحسن 

منذ أواخر العام الماضي،  المحليةا في السوق نمن ھذا التحسن يرجع إلى العمل الذي بدأ في تحسين حصت أعتقد أن جزءاً 
إدخال موزعين جدد. وإدخال خطوط إنتاج جديدة في الب=ط ووتعزيز قوة المبيعات لدينا وبصورة رئيسية: إعادة تنظيم 

  وبدء برنامج لتحفيز ودعم صغار التجار.

  
"لدينا عدد من مبادرات أخرى لحماية وتنمية حصتنا في السوق خ=ل بقية العام، بما في ذلك: تقديم خطوط إنتاج جديدة 

على البدء  ونكون قادرنوآمل أن  سواقنا المحليةأفى صعيد مصر وتطوير التسويق  افتتاح مركز توزيع فيوفي الب=ط 
  .نتائج أعمال الربع القادم من ھذا العامفي مناقشة نتائج ھذه الجھود ا�ضافية في 

  
أسعار  نشاھد انخفاض فىالمرجح أن  منوالسوق بالمعروض ب فى ظل الفائضكبيراً يمثل تحديا U يزال الوضع "

خسائر الأن  مثل ھذه البيئة يبدوفي و في السوقالشركة  ةتحسين حص ناستطعا وإنحتى  المبيعاتوحجم  ىالمحل السوق
مقارنة بنفس الفترة من تكون قادرة على اUستمرار في التحسن  الشركة سوفذلك أعتقد أن ل و. لبعض الوقت تستمرس

الصادرات وخفض  حجم توسيع كما سنستمر فى، السوق ا فينھذه البيئة بسبب جھودنا لزيادة حصت في العام السابق
  ثمارھا. جنىنتكاليف لال

  

 -عمال التصدير لدينا Yوھي أخبار جيدة بالنسبة  -خر فى قيمة العملة آنخفاض إشھد السوق المحلية تن أومن المتوقع "

 ١٨إلى  ١٢ى نمو كبير خ=ل ھي بداية لسلسلة من ا�ص=حات والحوافز اUقتصادية التي من شأنھا أن تعود مصر إل

  ". ناوتخفيف بعض الضغوط على بيئة عملالمقبلة  شھراً 
  

. سوف نستمر في ئنا"مھما كانت الضغوط والتحديات الخارجية، نحن واثقون بأن لدينا استراتيجية لتحسين موقفنا وأدا
من أسرة ليسيكو من ا�دارة والموظفين بدعم للتغلب على الصعوبات الحالية  خطتنا  و تنااستراتيجي مع تحسن والتكيفال
  ". الموزعينو

  
با�ضافة إلى المبادرات المتخذة لتعزيز  ":  عضو مجلس ا3دارة المنتدب قائ9ً  – طاھر غرغوروأضاف السيد / 

 أيضا تم العمل - الكلمة الخاصة بهفي  رئيس مجلس ا3دارةالسيد والبعض منھا قد حددھا  -ا في السوق المحلية نحصت

في محاولة لتقديم أفضل  تحصيل النقدى من العم=ء المحلين العلى خفض التكاليف والعمل على تخفيض المخزون و
 ." .مجمل الربح في ضوء انخفاض ةالنقدي اتلتدفقلموقف 

  

 رأس المال انخفاض الربع الثاني والنصف اYول، يمكننا أن نرى بعض النجاح من ھذه اUستراتيجية. من حيث خ=ل "

مقارنة بنفس الفترة من  في ھذا الربع العامل كنا قادرين على خفض رأس المالكما منذ بداية العام المخزون العامل و
  ".الدينوالحد من نمو صافي  على الوضع النقدى ائرلتعويض أثر الخسقد ساعدنا . كل ھذا العام السابق

  
الخبر ن إفبالتأكيد يشكل سببا للقلق.  الذيمنذ بداية العام ومليون جنيه  ١١٦ بـالدين الصافي صافي  ونم"على الرغم من 

فقد ذلك لوفى المركز المالى مصري ال جنيهالعن انخفاض قيمة  تجالسار ھو أن جزءا كبيرا من ھذه الزيادة في الدين نا
  مليون جنيه في الربع الثاني. ١٦ ـفقط ب ارتفع الدين
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بنسبة  المستمر على العملة المصرية إلى زيادة الضغطأھمية متزايدة كما أدى  تة ذاالنقدي اتالتركيز على التدفق أصبح"
الفائدة بمقدار ث=ث نقاط مئوية لتصل إلى  معدUتكما رفع البنك المركزي المصري  اUقتراض٪ في تكلفة ٣٠

ارى جھدنا للحد البنوك لتجنب بعض من ھذه الزيادة في تكلفة اUقتراض وكذلك نبذل قص مع٪. نحن نتفاوض ١١.٧٥
  من نمو الدين.

  
 ٢٠١٥لھا فى الربع الرابع من عام نقطة دنى أللنصف اYول من الربحية "من حيث خفض التكاليف، تحسنت ھوامش 

على الرغم من أن تأثير انخفاض  مقارنة بنفس الفترة من العام السابقن في تخفيض الخسائر التشغيلية يمستمرننا أكما 
  المجمعة. العمومية المصروفاترتفاع إأدى الى  الجنية المصرىقيمة 

  

على ين كون قادرنتكاليف التشغيل، آمل أن  و المركز المالى على قيمة العملة نخفاض� أخرى راثآ "باستبعاد أي
لحد من نمو الدين مھما كانت الظروف المواصلة  ةالمقبل شھراYالمخزون ورأس المال العامل خ=ل  تخفيض استمرار

  ية.التشغيل

  
خبر سار بالنسبة لنا على نحو أسوأ ولكنه  مصريالجنيه بالالعملة جعل موقفنا المالى نخفاض قيمة إ من أن"على الرغم 

قيمة  فى من الناحية العملية. U تزال لدينا إيرادات بالعملة الصعبة أكثر من التكاليف مما يسمح لنا استيعاب أي تخفيض
التصدير  إيراداتيحسن بشكل ملحوظ  العملة ئج عملياتنا التشغيلية. انخفاض قيمةنرى تحسن طفيف في نتاكما  العملة

  .الربحية ھوامش تخفيضل�عمال التجارية الجديدة دون لس تنافسية أكثر اأقتببلدينا ويسمح لنا 

  
الرغم من أن  . علىالتى نعيش بھاعلى البيئة التشغيلية الصعبة  سنستمر في اتخاذ إجراءات حاسمة رداً  حال "على كل

كما  هى مما كانت عليأقو شركتنا  تركتسوف ه الظروف ھذن أأنا واثق فللغاية،  اصعبتحديا ظل يالمدى القريب سوف 
 ". تناقونقاط و يانامن مزاستفادة إد أفضل يستفن نأ ساعدنا علىنھا ستأ
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

          لمحه من قائمة ا/رباح والخسائر

  %  النصف ا;ول  %  انىالربع الث  

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  (مليون ج.م)

  %٩٨  ٣٧٠.٠  ٣٦٣.٤  %١٠٢  ١٩٤.٠  ١٩٧.١  الصحي 

  %٨٤  ٣٣٠.٠  ٢٧٦.٦  %٧٣  ١٨٨.٧  ١٣٧.٨  الب9ط

  %١٠٧  ٢٤.٠  ٢٥.٦  %٩٦  ١٢.١  ١١.٧  خ9طات المياه

  %٩٢  ٧٢٤.١  ٦٦٥.٦  %٨٨  ٣٩٤.٩  ٣٤٦.٦  صافي المبيعات 

  %٣.٥  %٥١.١  %٥٤.٦  %٧.٧  %٤٩.١  %٥٦.٩  عات (%)الصحي/ صافي المبي

  %١٠٤  )٥٧٠.٥(  )٥٩١.٢(  %٩٨  )٣١٤.٣(  )٣٠٧.١(  تكلفة المبيعات  

  %١٠.٠  %)٧٨.٨(  %)٨٨.٨(  %٩.٠  %)٧٩.٦(  %)٨٨.٦(  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)

  %٤٨  ١٥٣.٦  ٧٤.٤  %٤٩  ٨٠.٦  ٣٩.٦  مجمل الربح 

  %)١٠.٠(  %٢١.٢  %١١.٢  %)٩.٠(  %٢٠.٤  %١١.٤  ھامش مجمل الربح (%) 

  %٩٦  )١٠١.٤(  )٩٧.٧(  %٩٩  )٥٢.٢(  )٥١.٩(  مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

  %٠.٧  %)١٤.٠(  %)١٤.٧(  %١.٨  %)١٣.٢(  %)١٥.٠(  م.ت.أ / صافي المبيعات (%)

  %٢٩٧  )٢.٠(  )٥.٨(  -  )٠.٩(  ٢.٢  /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

أخرى  /(مصروفات) تشغيلتصافي إيرادا
(%)  

٠.٦  %)٠.٣(  %)٠.٩(  -  %)٠.٢(  %٠.٦%  

  -  ٥٠.٢  )٢٩.٠(  -  ٢٧.٤  )١٠.٢(  أرباح التشغيل

  -  %٦.٩  -  -  %٧.٠  -  ھامش أرباح التشغيل (%)

  -  ٦.١  )٨٠.٤(  -  ٣.٩  )٣٩.١(  (خسارة)صافي الربح 

  -  %٠.٨  -  -  %١.٠  -   (%)ھامش صافي الربح 

  

  .اDستفادة من الوفرات اDقتصادية يؤدى الى صافى خسارة كبيرة  ضعف الطلب وعدم :٢٠١٦ عاممن  الثانى الربع
  

خسارة  تعانىتزال الشركة  U، اً مقارنة بنفس الفترة من العام السابقتحسنلى إھذا العام لالربع الثانى نتائج  في حين تشير
من ھذه  تعانىالشركة ن أحيث  ابقمقارنة بنفس الفترة من العام السداء اYنتائج إظھار تدھور حاد في الكبيرة وتستمر 

  .٢٠١٥الربع الرابع لعام  ذكبيرة منالخسائر ال

  
نخفQاض السQبب الرئسQيى 3 .مليQون جنيھQاً  ٣٤٦.٦ غلQبلت ٪١٢ فى ھذا الربع مQن العQام بنسQبة  ليسيكو يراداتإنخفضت ا

  .دوات الصحيةيرادات قطاع ا;إول مع نمو محدود فى المبيعات ھو ضعف مبيعات الب9ط فى المقام ا�
  

  ).مليون جنية  ٣١٩.٠:  ٢٠١٦الربع اUول من عام  ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٪ ٨يرادات بنسبة ا�ارتفعت 

  

انخفض حجم مبيعات اUدوات الصحية ف�ى الس�وق المحل�ى و اUس�واق التص�ديرية مقارن�ة ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الس�ابق 
لزي�ادات اYس�عار خ�=ل الع�ام ارتف�اع متوس�ط س�عر البي�ع و ال�ذى يعك�س اUث�ر التراكم�ى  بينما ارتفع�ت اUي�رادات نتيج�ة

   .مارس على متوسط أسعار التصديرفى شھر  وتأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري
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اس��تمرار نتيج�ة  لقط��اعى ال�ب=ط و اUدوات الص��حية  ارتف��ع متوس�ط تكلف��ة الوح�دةمقارن�ة ب�نفس الفت��رة م�ن الع��ام الس�ابق 
عل��ى الم�واد الخ��ام المس��توردة و  م��ارسف��ى ش�ھر  انخف�اض قيم��ة الجني��ه المص�ريو أيض�اً نتيج��ة ت��أثير  ا�نت��اج انخف�اض

  .بالدوUر مرتبطفي سعر و التى تدفع بالجنية المصرى  –اسعار الطاقة 

  

ط�ة مئوي�ة نق ٩.٠ملي�ون جني�ة كم�ا انخف�ض ھ�امش مجم�ل ال�ربح بمق�دار  ٣٩.٦ يبل�غ% ل٥١أنخفض مجمل ال�ربح بنس�بة 
  % عن نفس الفترة من العام السابق.٢٠.٤% مقارنة ب ١١.٤ليصل الى 

  

ملي�ون جني�ة)  ٣٤.٨:  ٢٠١٦% (الرب�ع اUول م�ن ع�ام ١٣العام فق�د ارتف�ع مجم�ل ال�ربح بنس�بة مقارنة بالربع اUول من 
  )%١٠.٩:  ٢٠١٦نقطة مئوية ( الربع اUول من عام  ٠.٥ھامش مجمل الربح بمقدار  ارتفع كما

وبصورة نسبية فقد  ،مليون جنيه ٥١.٩لتبلغ ٪ ١بنسبة  البيعية واUدارية المصروفات ارتفعتمطلقة،  صورةب و
% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٥.٠نقطة مئوية لتبلغ  ١.٨بمقدار  البيعية و اUدارية المصروفاتنسبة  ارتفعت
  .٢٠١٥من عام  الثانى% في الربع ١٣.٢

(الربع اUول من % ١٣ بنسبة البيعية واUدارية ارتفعت المصروفاتمطلقة،  صورةب و Uول من العاممقارنة بالربع ا
نقطة  ٠.٧بمقدار  البيعية و اUدارية المصروفاتنسبة  ارتفعتفقد و بصورة نسبية  مليون جنية) ٤٥.٧:  ٢٠١٦عام 

  %)١٤.٣:  ٢٠١٦( الربع اUول من عام  مئوية
  

ملي�ون  ٠.٩ص�افى مص�روفات التش�غيل اUخ�رى ملي�ون جني�ه بالمقارن�ة م�ع  ٢.٢يل اYخ�رى التشغ مصاريفصافي  بلغ
  . ٢٠١٥من عام  الثانىجنيه في الربع 

مليون جنية مقارنة  ١٠.٢بلغت  ) (خسارة قبل الفائدة و الضريبة سجلت الشركة فى ھذا الربع من العام خسارة تشغيلية
  .مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق ٢٧.٤بلغ  ) (ربح قبل الفائدة و الضريبة بربح تشغيلى

مليون  ١٨.٨:  ٢٠١٦(الربع اUول من عام % ٤٦بنسبة  انخفضت الخسارة التشغيلية مقارنة بالربع اUول من العام
  ٢٠١٦نسبة للمبيعات فى الربع الثانى من عام  %٣نسبة للمبيعات الى  %٦.٠ من الخسارةھامش  انخفض كما جنية)

مليون جنيه مقارنة عن  ٢٥.١لتصل الى  ٢٠١٦الثانى من عام % خ9ل الربع ٢٥مصروفات التمويل بنسبة  ارتفعتو
نتيجة زيادة معدل الفائدة على القروض من قبل البنك المركزى المصرى و ارتفاع  ٢٠١٥ نفس الفترة من عام السابق

مئوية من قبل البنك المركزى المصرى على مدار النصف  نقطة ٣.٠فقد ارتفع معدل الفائدة بمقدار  %٢١الدين بنسبة 
% لتكلفة ا;قتراض بالجنية المصرى و الذى سوف يؤثر بشكل كبير ٣٠ما يمثل زيادة بنسبة  ٢٠١٦ا;ول من عام 

  .للمضى قدماً الشركة على 

فقد بلغت ئب مما ساعد على تخفيض إجمالى الضرا ھذا الربعلو حقوق أقلية سالبة  ىيبضر وفر سجلت الشركة
  عن نفس الفترة من العام السابق. مليون جنيه ٨.٨مقابل مليون جنية  ٦.٨توزيعات ارباح العاملين و حقوق اUقلية 

مليون جنية عن نفس الفترة من العام  ٣.٩مليون جنية مقارنة بصافى ربح  ٣٩.١سجلت الشركة صافى خسارة 
  . السابق

 مليون جنية ٤١.٣:  ٢٠١٦(الربع اUول من عام % ٥بنسبة  خسارةصافى ال تانخفض مقارنة بالربع اUول من العام

 فرق صرف العم9تاستثنائية ب كاسبم نظراً �ن نتائج الربع ا�ول شاملة تحسن قوىويمثل ذلك  – )صافى خسارة

الربع  % فى١٣انخفض ھامش الخسارة نسبة للمبيعات من  -٢٠١٦مليون جنية فى الربع ا;ول من عام  ١١.٣بلغت 
  .٢٠١٦% فى الربع الثانى من عام ١١الى  ٢٠١٦من عام ا;ول 

  

  

  

  

  

  



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

  

  ١٧من  ٦صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

   تضخم التكاليف و ضعف اDسواق يدفع الى انخفاض حاد باDرباح.: ٢٠١٦عام النصف اDول من  نتائج 

 ٦٦٥.٦ غتبللمقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ٢٠١٦فى النصف ا;ول من عام  %٨ا3يرادات بنسبة  انخفضت
  .ماعدا قطاع الخ9طات فى جميع القطاعاتضعف حجم المبيعات مع  همليون جني

ھامش مجمل الربح بمعدل  انخفض كمامليون جنيه ،  ٧٤.٤ ليبلغ% ٥٢مجمل الربح بنسبة  أنخفضنتيجة لذلك و
  .العام السابق% عن نفس الفترة من ٢١.٢بنسـبة  مقارنة %١١.٢نقطة مئوية ليبلغ  ١٠.٠

مليون جنيه ، وبصورة  ٩٧.٧% لتبلغ ٤مصروفات التوزيع والمصروفات ا3دارية بنسبة  انخفضتة بصورة مطلق
% من صافي ١٤.٧لتصل نقطة مئوية  ٠.٧نسبة مصروفات التوزيع والمصروفات ا3دارية بمقدار  رتفعتانسبية 

  .٢٠١٥عام فى  %١٤.٠المبيعات مقارنة بنسبة 

مليون جنية ناتجة  ٧.٥مصاريف بلغت  وذلك بسببمليون جنيه  ٥.٨خرى ا�التشغيل  مصاريفصافي  سجلت الشركة
  . التى تخص العم=ء المحلين اعادة جدولة بعض اUرصدة  عن

مليون جنية مقارنة بربح تشغيلى (ربح  ٢٩.٠) بلغت  سجلت الشركة خسارة تشغيلية (خسارة قبل الفائدة و الضريبة
  ن جنية عن نفس الفترة من العام السابق.مليو ٥٠.٢) بلغ  قبل الفائدة و الضريبة

ليصل ،  العام السابقبمقارنة  ٢٠١٦خ9ل  النصف ;ول من عام  %١٦مصروفات التمويل بنسبة  صافى ارتفعتو
% ١٥زيادة القروض ( صافى الدين ارتفع بنسبة بسبب  ٢٠١٥ عام مقارنة بنفس الفترة منمليون جنيه  ٤٦.٩ إلى

% من ٨٠تفاع معدل الفائدة على القروض بالجنية لمصرى والتى تمثل ما يقرب من ) و ار ٢٠١٥على مدار عام 
  . قروض الشركة 

 العام السابق نفس الفترة من مليون جنيه فى ١.٤مقابل  مليون جنيه ٣.٨لھذا العام  يبيةضر صافى اعباء سجلت الشركة

لقرارات الحكومية بأخضاع توزيعات ا;رباح بين مليون جنية نتيجة ا ٥.٤بسبب ا;عباء ا;ستثنائية التى بلغت وذلك 
الشركات لھذه الضريبة بعد ان كانت تعفى منھا.سوف تأخذ الشركة فى ا;عتبار مستقب9 القرارات التى تخص 

   .توزيعات ا;رباح بين الشركات

من العام مليون جنية عن نفس الفترة  ٦.١مليون جنية مقارنة بصافى ربح  ٨٠.٤سجلت الشركة صافى خسارة 
  السابق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

  

  ١٧من  ٧صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

  التحليل القطاعي

  ا/دوات الصحية
  

  تحليل قطاع ا/دوات الصحية 

  %  النصف ا�ول  %  الربع الثانى  

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

              مبيعات الصحي (با�لف قطعة)

  %٩٦ ١,٠٢٤ ٩٨٥  %٨١  ٥٥٥  ٤٥١  مصر 

  %١٥٧  ٤٧  ٧٤  %١٢٦  ٢٩  ٣٧  لبنان  

  %٨٤  ١,٥١٧  ١,٢٧٤  %٩٤  ٧٦٦  ٧٢١  ر تصدي

  %٩٠  ٢,٥٨٩  ٢,٣٣٣  %٩٠  ١,٣٥٠  ١,٢٠٩  (با�لف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

  %)٤.٠(  %٥٨.٦  %٥٤.٦  %٢.٩  %٥٦.٧  %٥٩.٦  تصدير / إجمالي المبيعات %
              

  %٩٨  ٣٧٠.٠  ٣٦٣.٤  %١٠٢  ١٩٤.٠  ١٩٧.١  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

  %١٠٩  ١٤٢.٩  ١٥٥.٨  %١١٣  ١٤٣.٧  ١٦٣.١  (ج.م /قطعة) متوسط سعر بيع القطعة

  %١١٠  ١١٢.٧  ١٢٤.٦  %١١١  ١١٦.٧  ١٢٩.٨  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٠٠  )٢٩١.٨(  )٢٩٠.٦(  %١٠٠  )١٥٧.٥(  )١٥٦.٩(  تكلفة مبيعات الصحي  

  %٩٣  ٧٨.٢  ٧٢.٨  %١١٠  ٣٦.٥  ٤٠.٢  مجمل الربح لقطاع الصحي

  %)١.١(  %٢١.١  %٢٠.٠  %١.٦  %١٨.٨  %٢٠.٤  صحي ھامش مجمل الربح القطاع ال

  

مليون  ١.٢بلغ يل  %١٠بنسبة الربع خ9ل  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  انخفض:  ٢٠١٦عام  من الثانىالربع 
فى السوق المحلية (  مبيعاتالبحجم  %١٩بنسبة  قطعة ) نتيجة ا;نخفاض ١٤١,٥١٧( ا;نخفاض بـ  قطعة

قد قابل ھذا ا;نخفاض تحسن  قطعة ) ٤٥,٠٠٠(% ٦بنسبة  التصدير بحجم مبيعات ضقطعة ) و ا;نخفا ١٠٤,٠٠٠
  قطعة )  ٨,٠٠٠% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ( ٢٦المبيعات فى لبنان بنسبة 

ما يعكس أثر انخفاض قطعة )  ٨٣,٠٠٠(  السوق المحلية المبيعاتحجم  ضعفمقارنة بالربع ا;ول من العام 
  .خ9ل شھر رمضان و غياب موسم زيادة المبيعات التقليدى و الذى تشھده الشركة خ9ل الموسم الصيفىا;ستھ9ك 

نتيجة زيادة  جنيه للقطعة ١٦٣.١ليبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال١٣بنسبة  ا;سعارمتوسط  ارتفع
% من ٥٩.٦منخفضة فى المبيعات المحلية (و بالرغم من ا;تجاه ل9سعار ال ٢٠١٦شھر ابريل و يونيو ا;سعار فى 

% فى نفس الفترة من العام السابق) كما شھد متوسط سعر البيع و التكلفة أثر ٥٦.٧حجم المبيعات مقارنة بنسبة 
  .و تكلفة الوحدة لتصديرى ادى الى زيادة سعر امصرضعف الجنية الل

   .مليون جنيه ١٩٧.١اضي لتبلغ العام المنفس الفترة من % مقارنة ب٢ا3يرادات بنسبة  ارتفعت

 ٢٥٠,٠٠٠% ( ٢١بنسبة  تخفيض ا;نتاج بسبب للقطعة جنيه١٢٩.٨ % ليبلغ١١بنسبة  القطعةتكلفة متوسط  ارتفع
و تكلفة المواد الخام الطاقة و تأثير انخفاض الجنية المصرى على تكلفة  ٢٠١٥قطعة ) مقارنة بالربع الثانى من عام 

بسبب شھر  ٢٠١٥عوضاً عن شھر يوليو فى عام م الماضى تخفيض ا;نتاج فى شھر يونيو مقارنة بالعا .المستوردة
   رمضان . خ9ل شھر رمضان يتم تخفيض انتاج ا;دوات الصحية حتى ت9ئم تأثير الصيام على انتاجية العمال.  

  مليون جنية. ١٥٦.٩بالرغم من انخفاض حجم المبيعات تظل تكلفة المبيعات مستقرة بـ 

% ١٠مجمل الربح بنسبة  ارتفع كما %٢٠.٤نقطة مئوية ليبلغ  ١.٦بمقدار مجمل ربح ا�دوات الصحية  ھامش فعارت
  .مليون جنية ٤٠.٢ليبلغ 



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

  

  ١٧من  ٨صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

 ٢٥٥,٩٥٢ما يعادل او % ١٠بنسبة  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٦عام  النصف اDول من نتائج
نتيجة و  ) طعةق ٢٤٣,٣٦٤ ( %١٦بحجم مبيعات التصدير بنسبة  ;نخفاضانتيجة مليون قطعة ،  ٢.٣قطعة ليبلغ 

افريقيا أروبا و فى انخفاض التصدير الى المملكة المتحدة و الشرق ا;وسط و التصنع لحساب الغير قابل نمو المبيعات 
نمو  . لعام% نتيجة ا;نخفاض فى الربع الثانى من ا٤جزء من ھذا ا;نخفاض. انخفضت مبيعات السوق المحلية بنسبة 

  % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.٥٧المبيعات فى لبنان بنسبة 

نتيجة  جنيه للقطعة ١٥٥.٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٩متوسط أسعار ا�دوات الصحية بنسبة  ارتفع
  .٢٠١٦ابريل و يونيو زيادة ا;سعار فى 

مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة  ٣٦٣.٤لتبلغ  سابقالفترة من العام ال % مقارنة بنفس٢ا3يرادات بنسبة  انخفضت
  .٢٠١٥في عام  %٥٨.٦% من حجم المبيعات مقارنة بنسبة ٥٤.٦

ويرجع ذلك  جنيه للقطعة ١٢٤.٦السابق ليبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام % ١١بنسبة  القطعةمتوسط تكلفة  ارتفع
  .ستفادة من وفرات الحجم ا;قتصادىتقليل حجم ا;نتاج و عدم ا;الى 

ربح ا�دوات مجمل  انخفض كما%  ٢٠.٠نقطة مئوية ليبلغ  ١.١ھامش مجمل ربح ا�دوات الصحية بمقدار  انخفض
  .مليون جنيه ٧٢.٨% ليبلغ ٧بنسبة  الصحية

  

  البMط

  

  تحليل قطاع البMط 

  %  النصف ا�ول  %  الربع الثانى  

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

              مبيعات الب9ط (با�لف متر مربع)

  %٩٢  ١١,٠٤٢  ١٠,١٤٥  %٨١  ٦,١٦٤  ٤,٩٦٤  مصر

  %٩٨  ٥٦٩  ٥٥٥  %٦٨  ٣٥٩  ٢٤٥  لبنان 

  %٧٤  ٢,٣٦٤ ١,٧٦٠  %٥٥  ١,٣٥٣  ٧٤٨  تصدير 

  %٨٩  ١٣,٩٧٥  ١٢,٤٦٠  %٧٦  ٧,٨٧٦  ٥,٩٥٧  أجمالي مبيعات البMط 

  %)٢.٨(  %١٦.٩  %١٤.١  )%٤.٦(  %١٧.٢  %١٢.٦  تصدير / إجمالي المبيعات %
              

  %٨٤  ٣٣٠.٠  ٢٧٦.٦  %٧٣  ١٨٨.٧  ١٣٧.٨  إيراد مبيعات البMط (مليون ج.م) 

  %٩٤  ٢٣.٦  ٢٢.٢  %٩٧  ٢٤.٠  ٢٣.١  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

  %١٢٠  ١٨.٩  ٢٢.٦  %١٢٥  ١٩.٠  ٢٣.٨  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

  %١٠٧  )٢٦٤.٤(  )٢٨١.٩(  %٩٥  )١٤٩.٣(  )١٤١.٥(  تكلفة مبيعات الب9ط 

  -  ٦٥.٦  )٥.٣(  -  ٣٩.٤  )٣.٧(  مجمل الربح القطاع الب9ط

  -  %١٩.٩  -  -  %٢٠.٩  -  ھامش مجمل الربح قطاع الب9ط 
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  ١٧من  ٩صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

  

 ١.٩( سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٢٤بنسبة  الب9طحجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٦من عام  الثانىالربع 

  .٢٠١٦فى الربع الثانى من عام  مليون متر مربع ٥.٩٥بلغ يل مليون متر مربع )

مليون متر مربع ) مع استمرار الضغط على الطلب تفاقمت بسبب  ١.٢% (١٩انخفاض مبيعات السوق المحلية بنسبة 
استمرار التأثير السلبى  مليون متر مربع ) ٠.٦% (٤٥انخفاض التصدير بنسبة  زيادة العرض على مستوى الصناعة.

انخفاض حجم  ونحاء الشرق ا;وسط أ اقىسبب ا;حوال السياسية فى ليبيا والقيود ا;قتصادية فى بعلى الطلب ب
   مليون متر مربع) ٠.١% (٣٢المبيعات فى لبنان بنسبة 

لمواجھة  نتيجة العروض و الخصومات  جنيه للمتر المربع ٢٣.١ % ليبلغ٣بنسبة  متوسط صافي أسعار البيع انخفض
الفترة من العام السابق نتيجة تشكيلة المنتجات  ستحسناً مقارنة بنف مصرظھر اسعار الب9ط فى ت .المنافسةزيادة 

  المباعة و تضخم السعر بالجنية المصرى فى المبيعات للتصدير. 

فى الربع الثانى  مليون جنيه ١٣٧.٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٢٧ايرادات الب9ط بنسبة  نخفضتاو 
   .٢٠١٦عام  من

 متر المربعجنيه لل ٢٣.٨% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ٢٥بنسبة  مترمتوسط تكلفة تصنيع ال ارتفع
بسبب قرار الشركة بتخفيض ا;نتاج فى ضوء ضعف الطلب و تأثير انخفاض قيمة الجنية المصرى على تكلفة الطاقة 

  . و تكلفة المواد الخام المستوردة

  مليون جنية. ١٤١.٥% لتبلغ  ٥اض حجم المبيعات انخفضت تكلفة المبيعات بـنسبة مع انخف

مليون جنية فى الربع الثانى من عام  ٣٩.٤مليون جنية مقارنة بصافى ربح  ٣.٧سجل الربع الثانى مجمل خسارة 
٢٠١٥.  

لفترة من العام السابق % مقارنة بنفس ا١١الب9ط بنسبة حجم مبيعات انخفض : ٢٠١٦نتائج النصف اDول من عام 
 ٠.٩% (٨مليون متر مربع مع انخفاض فى مبيعات السوق المحلية بنسبة  ١٢.٤٦مليون متر مربع) ليبلغ  ١.٥٢(

  مليون متر مربع)  . ٠.٦% (٢٦مليون متر مربع) كما انخفضت مبيعات ا;سواق التصديرية ا;قليمية بنسبة 

ليعكس تأثير تخفيض ا�سعار الذى جنيه للمتر المربع  ٢٢.٢ل إلى % ليص٦انخفض متوسط صافي أسعار البيع بنسبة 
  . ٢٠١٦تم فى العام السابق وكذلك العروض التشجيعية التى قدمت فى النصف ا�ول من عام 

مليون جنيه فى الربع الثانى  ٢٧٦.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٦انخفضت ايرادات الب9ط بنسبة 
  .٢٠١٦من عام 

جنيه للمتر المربع  ٢٢.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ٢٠ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة 
كما اقترن  % لمواجھة ضعف المبيعات فى ا�سواق المحلية والتصدير.٣٠بنسبة بسبب قرار الشركة بتخفيض ا;نتاج 

نية المصرى على تكلفة الطاقة و تكلفة المواد الخام المستوردة بتأثير انخفاض قيمة الج ٢٠١٦النصف ا;ول من عام 
  . المستخدمة فى تصنيع الب9ط

مليون جنية فى الربع الثانى من عام  ٦٥.٦مليون جنية مقارنة بصافى ربح  ٥.٣سجل النصف ا;ول مجمل خسارة 
٢٠١٥  
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  خMطات المياه

  

   خMطات المياهتحليل قطاع 

  %  النصف ا�ول  %  نىالربع الثا  

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

              مبيعات خ9طات المياه (بالقطعة)

  %١١٧  ٦٤,٢٥٤  ٧٤,٩٧٥  %١٠٠  ٣٤,١٨٢  ٣٤,١٨٨  مصر

  %١٠٢  ٣٥٩  ٣٦٨  %١٨٣٨  ٢٠  ٣٦٨  تصدير

  %١١٧  ٦٤,٦١٣  ٧٥,٣٤٣  %١٠١  ٣٤,٢٠٢  ٣٤,٥٥٦  (بالقطعة)إجمالي مبيعات خMطات المياه 

  %)٠.١(  %٠.٦  %٠.٥  %)١.٠(  %٠.١  %١.١  الي المبيعات %تصدير / إجم

  %١٠٧  ٢٤.٠  ٢٥.٦  %٩٦  ١٢.١  ١١.٧  إيراد مبيعات خMطات المياه (مليون ج.م)  

  %٩١  ٣٧١.٩  ٣٤٠.١  %٩٥  ٣٥٥.٢  ٣٣٨.٠  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

  %١١٣  ٢٢٠.٣  ٢٤٧.٩  %١١٥  ٢١٦.٩  ٢٤٩.٨  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٣١  )١٤.٢(  )١٨.٧(  %١١٦  )٧.٤(  )٨.٦(    خ9طات المياهفة مبيعات تكل

  %٧١  ٩.٨  ٦.٩  %٦٤  ٤.٧  ٣.٠  خ9طات المياهمجمل الربح 

  %)١٣.٦(  %٤٠.٨  %٢٧.١  %)١٢.٨(  %٣٨.٩  %٢٦.١  خ9طات المياهھامش مجمل الربح 

   :٢٠١٦الربع الثانى من عام 

قطعة خ9ل الربع الثانى  ٣٤,٢٠٢قطعة مقارنة بـ  ٣٤,٥٥٦% ليبلغ ١ارتفاع حجم المبيعات خ9ل الربع الثانى بنسبة 
  . ٢٠١٥من عام 

جنيه للقطعة بسبب تشكيلة المنتجات و  ٣٣٨.٠%  ليصل إلى ٥القطعة بنسبة  بيع انخفض متوسط صافى سعر
  الخصومات ا;ضافية على اسعار المشروعات  المختلفة. 

  مليون جنيه. ١١.٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٤بة انخفضت ايرادات الربع الثانى من العام بنس

جنيه للقطعة ليعكس تعدي9ت المخزون و تشكيلة المنتجات  ٢٤٩.٨% ليبلغ ١٥ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 
  اج .تأثير انخفاض قيمة الجنية المصرى على تكلفة المواد الخام المستوردة المستخدمة ا;نت المباعة و

% ٣٦% كما انخفض مجمل الربح بنسبة ٢٦.١نقطة مئوية ليصل إلى  ١٢.٨انخفض ھامش مجمل الربح بمقدار 
  مليون جنيه لھذا الربع. ٣.٠ليبلغ 

  

 ٧٥,٣٤٣% ليبلغ ١٧انخفض حجم المبيعات فى النصف ا;ول من العام بنسبة  :٢٠١٦نتائج النصف اDول من عام 

  .٢٠١٥نفس الفترة من عام قطعة  ل ٦٤,٦١٣قطعة مقارنة بـ 
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و جنيه للقطعة من خ9ل تشكيلة المنتجات  ٣٤٠.١% ليصل إلى ٩القطعة بنسبة  بيع صافى متوسط سعر انخفض
  الخصومات ا;ضافية على اسعار المشروعات  المختلفة.

  مليون جنيه. ٢٥.٦% لتصل إلى ٧بنسبة  ٢٠١٦ارتفعت ا;يرادات خ9ل النصف ا;ول من عام 

ليعكس تعدي9ت المخزون و تشكيلة المنتجات جنيه للقطعة ٢٤٧.٩% ليبلغ ١٣وسط تكلفة القطعة بنسبة مت ارتفع
  .تأثير انخفاض قيمة الجنية المصرى على تكلفة المواد الخام المستوردة المستخدمة ا;نتاج . المباعة و

% ٢٩مجمل الربح بنسبة  نخفض%  كما ا٢٧.١نقطة مئوية ليصل إلى  ١٣.٦ھامش مجمل الربح بمقدار  انخفض
  .٢٠١٦مليون جنيه خ9ل النصف ا;ول من عام  ٦.٩ليبلغ 

  

  المركز المالي 

   .مليون جنيه ٢,٣٠٩.٨لتبلغ % ٧بنسبة  ٢٠١٦ يونيوقيمة أصول شركة ليسيكو بنھاية  ارتفعت

ل العامل و الدين كان ھو العامل ا;ساسى ;رتفاع ك9ً من رأس الما انخفاض قيمة الجنية المصرى فى شھر مارس
قابل انخفاض  وقدوارتفاع قيمة الدائنون قوبلت بارتفاع المدينون انخفاض قيمة المخزون  مقارنة مع بداية ھذا العام و

مقارنة بالربع ا;ول من من العام.  الثانىالمدينون وصافى الدين خ9ل الربع قيمة % ارتفاع ٣٠ما يقرب من  المخزون
و الذى يفوق انخفض رأس المال العامل مع انخفاض قيمة المخزون  –اخر فى قيمة العملة بدون اى انخفاض  –العام 

  النمو فى قيمة المدينون.

  . مليون جنيه ١,٥٢٢.٧بلغ تل %١٥بنسبة  إجمالي ا;لتزاماتارتفع 

ه الزيادة مليون جنية جزء من ھذ ١,١١٨.٦مليون جنية  ليبلغ  ١٩٤.١٩% ما يعادل ٢١بنسبة الدين ارتفع إجمالى  
مليون جنية.  ١٩٤.١٩مليون جنية من اجمالى  ٥٣بسبب اعادة تقيم العم9ت ا;جنبية المقترضة و ھو ما يقرب من 

 ٧٥٦.٤مليون جنية مقارنة  بـ  ٨٧١.٧مليون جنية ليبلغ  ١١٥.٣٢% ما يعادل ١٥كما أرتفع صافى الدين بنسبة 
بسبب اعادة تقيم الودائع بالعم9ت ا;جنبية و العم9ت ا;جنبية  جزء من ھذه الزيادة ٢٠١٥مليون جنية فى نھاية عام 

مليون جنية ليعكس صافى التدفقات النقدية السالبة  ١١٥.٣٢مليون جنية من اجمالى  ٣٤المقترضة و ھو ما يقرب من 
  .٢٠١٦الناتجة عن أعمال عام 

قد ارتفعت نسبة صافى الدين إلى فملكية مع زيادة نمو صافى الدين و خسائر العام و الذى ادى ;نخفاض حقوق ال
  .  ٢٠١٥في نھاية عام  ٠.٩١مقارنة بمعدل  ١.١١صل إلى تل %٢٢بنسبة حقوق الملكية 
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 التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية
يبدو أنه  ٢٠١٦عام  من ولالنصف اYبداية  ذمنالذى شوھد تباطؤ السوق ار استمر :٢٠١٦لعام النظرة المستقبلية 

  مع استمرار ضعف اYسواق بعد شھر رمضان وأجازة العيد. يمتد ل�شھر القادمة من النصف الثانى سوف

الشركة خ=ل العامين  واجھتھاوھذه المؤشرات تشير إلى استمرارية ضعف السوق المحلى وأسواق التصدير التى 
  الماضيين.

  

ر اسعاUتخفيضات ضة من الب=ط والذى يستلزم بفائض بالكمية المعرو المقترنالطلب تحدى تواصل الشركة مواجھة 
مرتين زيادة اYسعار ة زيادب، قامت شركة ٢٠١٦في النصف اYول من عام لمحاربة المنافسة.  ٢٠١٥خ=ل عام 

  الب=ط. أسعار التي تبطل ھذه الزيادات فيو  ةالمتداولالتخفيضات ستلزم سلسلة من تمحدودة ولكن المنافسة 

  
لوصول إلى أسواق جديدة لتعويض ا لدفاع وكسب حصة في السوق ومحاولةھو ايواجه الشركة  زال التحدي الذيما

  .ةمتزايدالوالمنافسة الشرسة  السوق المحليةفي  العرض الزائدالكميات المفقودة في مواجھة 

  

 ت الوقت الذى فى ذامبيعات ال يةمن أجل مواجھة ھذه التحديات، شرعت الشركة في عدد من المشاريع في محاولة لتنم

  رأس المال العامل. المصروفات و تخفيضل ةعمل فين

  
خفضت ، ٢٠١٦والنصف اYول من عام  ٢٠١٥من حيث ا�جراءات الھجومية لكسب حصة في السوق، على مدار عام 

  السوق المحلية وفي التصدير. ك=ً من الب=ط في الشركة عدد من أسعار

الجديدة  المقاساتطرحت مجموعة واسعة من شر لمنتجات اYدوات الصحية وابتدأت الشركة تسليم مبا، ٢٠١٥في عام 
  في إنتاج الب=ط. وتكنولوجيا الطباعةللب=ط 

  
فضل تجار التجزئة Y، أطلقت شركة ليسيكو برنامج دعم التسويق والحوافز ٢٠١٦اYول من عام  النصفخ=ل 

  مباشرة.  الشركة لموزعين

  

بداية الربع الثانى من في  ويم فريق المبيعات المحلية لديھا ل=ستفادة من مھارات التسويق تنظإعادة قامت الشركة بأيضا 
 زيادةيدفع ھذا الى ينبغي أن وفريق المبيعات Uئحة أسعار جديدة و نظام الخصم في السوق المحلية  طبق، ٢٠١٦عام 

،غير أن الزيادة قوبلت بخصومات إضافية  ٪٥ ما يقرب من أسعار اYدوات الصحية وزيادة ٪ ١.٥ بنسبةأسعار الب=ط 
  .٢٠١٦ الربع الثانى من عام نھاية  فى

  
مع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق السوق المحلية  مديونيةنخفاض Uنظام الخصم الجديد  دفعع=وة على ذلك، 

المدينون  فى لحد من الزيادة ا�جماليةل مديونية العم=ء المحليينزيادة التركيز على المدفوعات النقدية. ساعد انخفاض 
  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

  
قائمة أسعار جديدة في شھر أغسطس والذي من المتوقع ان الشركة تطلق  ان، ٢٠١٦النصف الثاني من عام  فىنتطلع 

 الغير - ھذه الزيادات ٪. وتعتقد الشركة أن طبيعة ٣٪ واYدوات الصحية بنسبة ٤رفع متوسط أسعار الب=ط بنحو ي

ھذه الزيادات من المرجح أن يقابلھا فأن . ومع ذلك، الزائد من قبل السوق على الرغم من العرض ھاسيتم قبول -مباشرة 
  .القليلة القادمةمدة محدودة لمواجھة المنافسين في اYشھر ل بعض التخفيضات 

  
للتجار  بالبالتة المصنع بيعالب=ط بأسعار  يوفر في صعيد مصرب=ط مركز توزيع  الشركة تفتتح، سوف أغسطسفي 

التقاط من  تمكن الشركةس –ر الجديد اتجتحفيز النب برنامج اجب - والموزعين المحليين. ومن المتوقع أن ھذه ا�جراءات 
  .  في صعيد مصر تعانى من نقص تواجدھاالشركة  انحيث  سوقالحصتھا في 

  
 تكنولوجيا الطباعةلب=ط مع لجديدة ال من المقاسات يةنتاجا� طاقتھان تضاعف تتوقع الشركة أ ،نھاية سبتمبربحلول 

 ٪ من إجمالي إنتاج الب=ط) يعمل ٢٥(ما يقرب من  الحديثة تكنولوجيا الطباعةبنتاج من ا�. حاليا كل ما ھو متاح الحديثة

ثة من المتوقع ان يزداد النمو من ربع الى او ما يقرب منھا و مع زيادة اUنتاج من ھذه الطباعة الحدي ة القصوىطاقبال
  .اخر
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  ومع ذلك، كل ھذه ا�جراءات جارية في جو من المنافسة الشرسة وضعف الطلب.

  

. ٢٠١٥٪ في بداية عام ١٢٪ واYدوات الصحية بنسبة ٣٠دفاعيا، خفضت الشركة طاقتھا ا�نتاجية في الب=ط بنسبة 

ضخم سوف يمستويات المبيعات الحالية. ومع ذلك، ھذا  معا�نتاج  ھذافق وھذا يقلل من تكاليف الطاقة والعمالة ويت
حيث  خ=ل العام ھذا . ومن المرجح أن يستمراUقتصادىوفورات الحجم عدم اUستفادة من وحدة بسبب ال انتاج تكلفة

  الشركة تركز على خفض مستويات المخزون. مازالت

  

 المبيعاتمليون جنيه من تكلفة  ٦٠تھدف إلى خفض  والتى التكلفةعدد من مبادرات توفير  فىأيضا  الشركةشرعت 

. ٢٠١٧وأوائل عام  ٢٠١٦لن يظھر أثرھا إU فى أواخر عام  والمصروفات. العديد من ھذه الوفورات في التكاليف

  المصري.ا�قتصاد تضخم إلى جانب تضخم التكاليف المستمر  فى ظل اوع=وة على ذلك، سيتم القيام بھ

  

ً انط= للحصول على حصة في  يةلقتالا الشركةاستراتيجية  ت، قد أد ٢٠١٥النتائج فى الربع الرابع لعام  دنىأمن  قا
مقارنة بنفس  الخسائرصافى التشغيلية و الخسائروتحسين  الثانى يرادات الربعا�السوق وخفض التكاليف إلى تزايد 

 ذلك لتحقيقة على مواصلة ھذا اUنتعاش وتبذل كل ما في وسعھا تأمل الشركة أن تكون قادركما . الفترة من العام السابق

تحديا نظرا لحجم المنافسة المحلية على المدى القصير بشكل ملحوظ  اYداء تحوليزال  U، ولكن سرعة اعلى ب
  اYھداف ذاتھا.و التى لديھا وا�قليمية 

  

مع و  مصر و المنطقة و التوسع فى التصدير سوف تعمل الشركة بكل مافى وسعھا على استعادة الحصة السوقية فى
لتحقيق افضل اداء ممكن و اسرع استعادة ممكنة للنتائج فى ظل  العمل على تحقيق وفورات وخفض رأس المال العامل

  ھذه التحديات.
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  ما يتعلق بليسيكو

  

ائدة في إنتاج ا�دوات الصحية ) أحد الشركات الرLECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا�سھم :
عاما  ٥٠وبالجودة التصديرية بالشرق ا�وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للب9ط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

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

نتيجة ا;نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا;ستثمار الناتجة عن الحجم ا;قتصادي للنشاط  تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية
. إن ا3ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي وا;ستراتيجي 

  . تنافسية ار;ستھداف الحجم ا�كبر من السوق بجودة عالية وبأسع
  

، 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 ا;سم والع9مة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات 

   ركات أوروبية.وع9مات تجارية لش
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو اDتصال:
  

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

 

  

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

  
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيھذه النشرة قد تحتوى بعض ا�لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

ن التعبيرات أو بمناقشة استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك م
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا;ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،   تبعض ا;ستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التيا3صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد تختلف مع النتائج  التيلفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا�داء أو التنفيذ �ھداف الشركة والتأكد أو ا
لذلك لزم التنويه  “.ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا3شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية التيالمستقبلية 

    والتنبيه.
  
 



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

  

  ١٧من  ١٥صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

  

  قائمة الدخل المجمعة   - مصر  ليسيكو
  

  قائمة الدخل 

  %  النصف ا�ول  %  الربع الثانى  

  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ١٦/١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦ (مليون ج.م)

       

  %٩٢  ٧٢٤.١  ٦٦٥.٦  %٨٨  ٣٩٤.٩  ٣٤٦.٦ صافي المبيعات 

  %١٠٤ )٥٧٠.٥( )٥٩١.٢(  %٩٨ )٣١٤.٣( )٣٠٧.٠( تكلفة المبيعات  

  %٤٨  ١٥٣.٦  ٧٤.٤  %٤٩  ٨٠.٦  ٣٩.٦ مجمل الربح 

  %)١٠.٠(  %٢١.٢  %١١.٢  %)٩.٠(  %٢٠.٤  %١١.٤ ھامش مجمل الربح (%) 

             

  %١٠١  )٣٧.٩(  )٣٨.٤(  %١١٣  )٢٠.٠(  )٢٢.٦( مصاريف توزيع

  %٩٣  )٦٣.٥(  )٥٩.٣(  %٩١  )٣٢.٢(  )٢٩.٣( مصاريف إدارية

تشغيل أخري تإيرادا  ١٨٣  ٣.٩  ٧.١  %٢١٦  ٢.١  ٤.٤%  

يمصروفات تشغيل أخر  )٢٢١  )٥.٨(  )١٢.٩(  %٧٦  )٣.٠(  )٢.٣%  

  -  ٥٠.٢  )٢٩.٠(  -  ٢٧.٤  )١٠.٢( أرباح التشغيل

  -  %٦.٩  -  -  %٦.٩  - ھامش أرباح التشغيل(%)

             

 إيرادات تمويلية
 

٣.٠  
  

٢.٤  
  

١٢٢%  
  

٣.٠  
  

٢.٤  
  

١٢٢%  
  

  %١٠٦  ١١.١  ١١.٧  %١  ٢.٩  ٠.٠ دخل تمويلى 

  %١١٦  )٤٠.٥(  )٤٦.٩(  %١٢٥  )٢٠.١(  )١.٢٥( مصروفات تمويلية 

  -  ٢٣.٣  )٦١.٢(  -  ١٢.٧  (٣٢.٣) الربح قبل الضريبة وحقوق ا/قلية

 ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية
 

-  ٣.٢  -  -  %٣.٢%  -  

  %٢٠٩  )٣.١(  )٦.٥(  %٣١  )١.٣(  )٠.٤( ضرائب الدخل العام 

  %١٦٢  ١.٧  ٢.٧  %٣٢٠  ٠.٥  ١.٦ ضرائب الدخل المؤجلة 

  -  ٢١.٨  )٦٥.٠(  -  ١١.٩  )٣١.١( الربح بعد الضريبة

 -  %٣.٠  - -  %٣.٠  - ھامش الربح بعد الضريبة

             

  %١١٠  )١٥.٣(  )١٦.٩(  %١٢٢  )٧.٦(  )٩.٢( حصة العاملين في ا3رباح 

  -  ٦.٥  )٨١.٩(  -  ٤.٢  )٤٠.٤( صافي الربح قبل حقوق ا/قلية 

  -  )٠.٤(  ١.٥  -  )٠.٣(  ١.٣ حقوق ا�قلية 

  -  ٦.١  )٨٠.٤(  -  ٣.٩  )٣٩.١( صافي الربح 

  -  %٠.٨  -  -  %١.٠  - ھامش صافي الربح(%)
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  ١٧من  ١٦صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي

  /  ٢٠١٦شھور  ٦  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يونيو ٣٠  (مليون ج.م)

  (%) ٢٠١٥عام 
    

 %١٤٧ ١٦٨.٠ ٢٤٦.٩ النقدية وا;ستثمارات قصيرة ا�جل

    %٩٧  ٧٠١.٠  ٦٨٠.٦ المخزون

  %١١٢  ٤٩٦.٧  ٥٥٥.٧ مدينون

  %١٣٨  ٦٢.٢  ٨٥.٧ مستحق من أطراف ذوي ع9قة

  %١١٠  ١,٤٢٧.٩  ١,٥٦٨.٩ إجمالي ا/صول المتداولة
        

 %٩٤  ٦٧٨.٣  ٦٤٠.٤ اYصول الثابتة (صافي)

  %١٠٢  ٢٢.١  ٢٢.٥ أصول غير ملموسة 

  %٧٠ ٠.٤ ٠.٣ إيجارات مدفوعة مقدما طويلة اYجل 

روعات تحت التنفيذ مش  ٢٦٨  ١٢.٥  ٣٣.٥%  

  %١١٣  ٥.٨  ٦.٦ استثمارات أخري

  %٣١٩  ١١.٨ ٣٧.٧ أوراق قبض طويلة اYجل

  %١٠١  ٧٣٠.٩  ٧٤١.٠ إجمالي ا�صول الطويلة ا�جل 

  %١٠٧  ٢,١٥٨.٨  ٢,٣٠٩.٨ إجمالي ا�صول 
        

  %١٢٢  ٨٢٦.٧  ١,٠٠٩.٤ بنوك سحب علي المكشوف
العام أقساط تستحق السداد خ=ل   ١٠٤  ٣٧.٧  ٣٩.٢%  

  %١٠٣  ١٠٩.٦  ١١٣.١ موردون و أوراق دفع 
  %١٠٤  ٢١١.٧  ٢٢٠.١ ارصده دائنة أخري 

  %١٨٣  ٠.٤  ٠.٨ مستحق �طراف ذوي ع=قة
  %٨٩  ٣٥.٥  ٣١.٤ مخصصات

  %١١٦    ١,٢٢١.٧  ١,٤١٤.٠ إجمالي ا+لتزامات المتداولة
       

  %١١٧   ٦٠.٠  ٧٠.٠ قروض طويلة اYجل

طويلة اYجل أخري التزامات   ٤٩  ٠.٣  ٠.٢%  
  %١٠٩  ٩.٨  ١٠.٧ مخصصات

  %٩١  ٣٠.٦  ٢٧.٩ ضريبة الدخل مؤجلة 
طويلة ا�جل  تإجمالي ا+لتزاما  ١٠٨ ١٠٠.٨ ١٠٨.٧%  

تإجمالي ا+لتزاما  ١١٥  ١,٣٢٢.٥  ١,٥٢٢.٧%  
       

  %٩٠  ٥.٨  ٥.٢ حقوق ا�قلية 
  %١٠٠  ٤٠٠.٠  ٤٠٠.٠ رأس المال المصدر

  %١٠٦  ٣٧٦.٢  ٣٩٧.٦ احتياطيات 
  %٥٤  ١١٩.٥  ٦٤.٧ ا�رباح المحتجزة

  %١٢٤  )٦٥.١(  )٨٠.٤( صافي أرباح العام 

  %٩٤  ٨٣٠.٦  ٧٨١.٩ إجمالي حقوق الملكية 

  %١٠٧  ٢,١٥٨.٨  ٢,٣٠٩.٨ إجمالي حقوق الملكية وا+لتزامات  
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  ١٧من  ١٧صفحة               ٢٠١٦أغسطس  ١٤

 المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 

  %  �ولالنصف ا  قائمة التدفقات النقدية

  ١٥/  ١٦   ٢٠١٥  ٢٠١٦  (مليون ج.م)

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 

 - ٦.١ )٨٠.٤(  صافي ربح الفترة   

 %٩١ ٥١.٠ ٤٦.٦  إھ9ك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 

 %١٦٨ (٠.٢)  (٠.٣)   استھ9ك ا�صول غير الملموسة وفروق الترجمة 

 ٢٠٩% ٣.١ ٦.٥  ضرائب الدخل عن الفترة

 ١٠١% (٩.٠)  (٩.١)   ضرائب الدخل المدفوعة

 ١٤٠% (٢.٠)  (٢.٧)   ضرائب الدخل المؤجلة

 ١٠٠% ٠.١ ٠.١  إيجار مدفوع مقدماً 

 %٢٨٤٧ (٠.٠)  (٠.٨)   أرباح رأسمالية

 %١٥٥ ٦.٦ ١٠.٢  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا

 %٦٠ (٦.٢)  (٣.٧)   إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا

  ٪١١٠ ١٥.٣ ١٦.٩  عاملين في ا�رباح حصة ال
  %٣٩ (١.٤)  (٠.٦)   الزيادة / (نقص) بحقوق ا�قلية 

 %١١٤ ٢٧.٨ ٣١.٨  الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة

 - (٨.٨)  ٢٠.١   (الزيادة) / نقص بالمخزون 

 %١١٧ (٧٥.٢)  (٨٧.٩)   (الزيادة) / نقص في المدينون 

  ١٤٦% ١٨.٩ ٢٧.٦  الزيادة / (نقص) في الدائنون
 ٨٨% (٤.٧)  (٤.١)   مخصصات مستخدمة

 ٩٣% (٠.٢)  (٠.٢)   زيادة / (نقص) التزامات طويلة ا�جل أخري

 ٠% ٥٧.٩ ٠.٠  المدفوع في ا;ستثمارات ا�خرى

 - (١.٨)  ٦.٢   الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل

 - ٧٧.٥ (٢٣.٧)  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

      التدفقات النقدية من أنشطة اDستثمار 

 %٨١ (٣٨.٠)  (٣٠.٩)   إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 %٩٦ (٠.١)  (٠.١)   ا�صول غير الملموسة

 %٢٢٨ (٠.٣)  (٠.٨)   صافى التغير فى اUستثمارات المتداولة اYخرى

 %٤٠٨ ٠.٥ ٢.٠  متحص9ت من بيع أصول ثابتة

 - ١٣.١ (٣٢.١)  ة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جلزياد

 %٢٤٩ (٢٤.٩)  (٦١.٩)   صافي النقدية من نشاط اDستثمار

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
 - (٢١.٨)  ١٠.٠  زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل 

 - (١.٣)  ١.٥   ل9لتزامات طويلة ا�جل الجزء الحاليزيادة / (نقص) في 

 %٥٨ (٥١.٢)  (٢٩.٨)   توزيعات أرباح

 %٢٥ (٧٤.٢)  (١٨.٣)   صافي النقدية من أنشطة التمويل 

  ٤٧٩% (٢١.٧)   (١٠٣.٨)   صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خMل الفترة

 ٪١٢٠ (٥٤٦.٧)  (٦٥٨.٧)   صافي النقدية وما في حكمھا أول الفترة

 %١٣٤ (٥٦٨.٤)  (٧٦٢.٥)   فترةصافي النقدية وما في حكمھا أخر ال

     

  


