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  ١٣من  ١صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  
  

 نتائج أعمال الربع ا�ول من عام ٢٠١٧
 

ا�عم�ال المجمع�ة  ) نت�ائج LCSW.CA; LECI EY(رم�ز ا�س�ھم: أعلن�ت ليس�يكو مص�ر :٧٢٠١ مايو ١٤في  ا$سكندرية

  . ٢٠١٧عام لربع ا!ول من ل

  

  نتائج الشركة  عليلمحه 
  

  ٢٠١٧من عام  ا�ولالربع 
  

 % من قطاع الصحي).٦١.٧ون جنيه (ملي ٥٤٥.٨% لتبلغ ٧١ا�يرادات بنسبة  ارتفعت •

مليون  ١.٣ % لتبلغ١١حجم المبيعات بنسبة  ارتفعكما مليون جنيه ،  ٣٣٦.٩ % لتبلغ١٠٣إيرادات الصحي بنسبة  ارتفعت •

 % تصدير). ٥٨.٤قطعة (

مليون  ٥.٤لتبلغ  %١٦حجم المبيعات بنسـبة  انخفضكما مليون جنيه ،  ١٨٥.٨لتبلغ % ٣٤بنسبة إيرادات البـ;ط  ارتفعت •

 % تصدير).١٢.٤متر مربع (

 ٣٣,٨٤٣بلغ لي %١٧بنسبة  مبيعاتالحجم  انخفضمليون جنيه ،  ٢٣.٠ % لتبلغ٦٥بنسبة  إيرادات خ;طات المياه ارتفعت •

  .قطعة

 .سابقه عن نفس الفترة من العام المليون جني ٢٦.٥تشغيلية  مقارنة بخسارةمليون جنيه  ٥٢.٦ بلغ ربح تشغيلى اGولسجل الربع  •

   .عن نفس الفترة من العام السابقمليون جنيه  ٤١.٣ خسارةصافى بمقارنة   مليون جنيه ١٨.٦ بلغ ربحصافى  اGولسجل الربع  •

  
 ٢٠١٧أنا مسرور لعودة الربحية فى الربع اTول من عام " رئيس مجلس ا0دارة بقوله  -وقد علق السيد / جلبرت غرغور

ومجمل الربح فى ا�يرادات سعار المحلية والتى حسنت اG ات كبيرة فىملة وما تبعھا من زيادتعويم العلXثر الكامل لكنتيجة 
  .جميع القطاعات

  

"Gننا نستطيع تحقيق ذلك خطوة أ يؤكدنتائج ھذا الربع ال المستمر فى تحسنالولكن  إمكاناتنا الحقيقيةول بعيدة عن نتائج الربع ا
  .بخطوة

  

 نى واثقأنكما  ،الشركة خ;ل تحديات النتائج الصعبة للعامين السابقينقدرات ب مانيستمروا فى ا�ل المساھمين الذين اشكر كأ "

  ." في ا�وقات المقبلة يةتحقيق انتعاش قوي والعودة إلى الربح العمل على مواصلةن كل فرد فى الشركة مستمر فى أ من
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نتعاش الذي شھدناه في ا0 تحقيقالربع ا�ول  واصلت نتائج " قائBً : - الرئيس التنفيـذى– طاھر غرغوروأضاف السيد / 
ھذه خطوة رئيسية  .٢٠١٤التي أعلنتھا الشركة منذ الربع الثاني من عام والربحية وھي أقوى النتائج التشغيلية  ، الربع الرابع

الضعيف نت آمل بسبب استمرار الطلب أقل قليB مما كجاءت نتائج ھذا الربع  فقد كان متوقعا إلى حد ماھذا في انتعاشنا ولكن 
  والشرق ا�وسط. السوق المحلىفي 

  
 التعويم على قبل تأثير بشدة لشراءل والتجارالمستھلكون  أقبلحيث  - "بعد فترة قوية جدا من الطلب المحلي في الربع الرابع 

ن من ذلك وبالمقارنة الشھرية فإ لرغمعلى او. السوق المحلىفبراير في  بدأ منبشكل حاد شھدنا الطلب ينخفض  - ا�سعار 
 اتمتوسطأقل من الربع الرابع والمبيعات حجم  .في مارس وأبريل والبيانات ا�ولية لشھر مايوبشكل شھرى ا�رقام تتحسن 

 .بالكامل ٢٠١٦عام 
  

ابع. وأعتقد أن ھذا في الربع الر القوىشراء الأنفاسه بعد  طيلتقالسوق ن أ ھو ضعف الطلبمن السبب في  "أعتقد أن جزءاً 
 تحفيذية عروضالقادمة. وا�ھم من ذلك أننا نقوم بإضافة موزعين جدد و الشھور لخB - ھامشياً  ا!قلعلى  -سيتحسن 
تحسينات الالعام لتعويض ذلك عن طريق كسب حصة في السوق. ھذا ھو جزء كبير من سبب  ارعلى مدجديدة ومنتجات 

 شھرية في مارس وأبريل.ال
  
. وقد تم تحقيق رباح و الخسائرثر على صافى الربح بقائمة ا�ؤوبالتالى سوف ت رغبأأقل مما  ا!يراداتك، فإن ذل مع"و

 مصروفاتاليضاً نتيجة لذلك فان أويناير عندما كانت أحجام المبيعات أقوى. شھر ٪ من إجمالي أرباحنا للربع في ٤٠حوالي 
في الربع ا�ول وھو ما يتعارض  المخزونبعض  بتكوينة على ذلك، قمنا . وعBوأرغبأعلى مما كنت  بصورة نسبيةالعامة 

 .يةالنقد تحريرمع ھدفنا المتمثل في تحسين رأس المال العامل و
  

، وسوف نركز على خفض التكاليف نقدر على ذلك"! يزال لدينا الكثير للقيام به للوصول إلى مستويات الربحية وأعتقد أننا 
  .ذلكلتحقيق !زمة  عواملكامل وتحسين رأس المال الع

  
ي تالوقلق بشأن المخاوف ا�كثر تحديا نالمخاوف ، تمثل نتائج الربع إنجازا ھاما، ومن ا�فضل أن  بغض النظرعن ھذه"

فارقا كبيرا المصاحب له ا في ھذا الوقت من العام الماضي. وقد أحدث التعويم وارتفاع ا�سعار في السوق المحلية ھاواجھن
 القادمة ". الشھورعلى ذلك في  بناءاً  نعملويجب أن  ىالمالزنا مركفي 
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  %  ا�ولالربع   

  ١٧/١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  (مليون ج.م)

  %٢٠٣  ١٦٦.٣  ٣٣٦.٩  الصحي 

  %١٣٤  ١٣٨.٨  ١٨٥.٨  البBط

  %١٦٥  ١٣.٩  ٢٣.٠  خBطات المياه

  %١٧١  ٣١٩.٠  ٥٤٥.٨  صافي المبيعات 

  %٩.٦  %٥٢.١  %٦١.٧  لمبيعات (%)الصحي/ صافي ا

  %١٤١  )٢٩١.٥(  )٤١١.٩(  تكلفة المبيعات  

  %)١٥.٩(  )%٩١.٤(  )%٧٥.٥(  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)

  %٤٨٧  ٢٧.٥  ١٣٣.٩  مجمل الربح 

  %١٥.٩  %٨.٦  %٢٤.٥  ھامش مجمل الربح (%) 

  %١٦٣  )٤٦.٠(  )٧٥.١(  مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

  %)٠.٧(  %)١٤.٤(  %)١٣.٨(  في المبيعات (%)م.ت.أ / صا

  %٧٧  )٨.٠(  )٦.٢(  /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

  %)١.٤(  %)٢.٥(  %)١.١(  /(مصروفات) تشغيل أخرى (%)تصافي إيرادا

  -  )٢٦.٥(  ٥٢.٦  أرباح التشغيل

  -  -  %٩.٦  ھامش أرباح التشغيل (%)

  -  )٤١.٣(  ١٨.٦  (خسارة)صافي الربح 

  -  -  %٣.٤   (%)الربح  ھامش صافي

  

  الربحية إلى لعودةلدفع ي الھوامش بعد تعويم الجنيهرتفاع ا9يرادات وإ :٢٠١٧ عاممن  ا9ولالربع 

لكن عوض ھذا تحسن ا�سعار فى طلب فى السوق المحلى والسوق اللبنانية لجميع القطاعات والشھدت الشركة ضعف 

  دوات الصحية بقوة.ا�ستمرار نمو حجم مبيعات تصدير المصرى وا جنيهسواق تبعاً لتعويم الجميع ا�

روبا والشرق ا!وسط كما ارتفع حجم التصنيع لحساب الغير مقارنة بنفس الفترة أولى إرتفع حجم تصدير ا!دوات الصحية ا

قارنة سعار ا!دوات الصحية مأمن العام السابق كما عوض ھذا ضعف المبيعات فى السوق المحلى ولبنان. تحسن متوسط 

المصرى  جنيهثير تعويم الأا!سعار على مدار العام السابق وت اتيعكس ا!ثر التراكمى لزيادل بنفس الفترة من العام السابق

   سعار التصدير.أعلى متوسط 

فى بب نفس الفترة من العام السابق نتيجة زيادة المنافسة و الزائد با!سواق والذى تسمقارنة بالبBط تباطؤ حجم مبيعات شھد 

ليعكس ا�ثر التراكمى  تحسن متوسط سعر البBط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .سواقانخفاض المبيعات فى جميع ا�

  سعار التصدير.  أالمصرى على متوسط  جنيهثير تعويم الأالعام السابق وتالتى تمت فى نھاية سعار لزيادات ا�
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مليون  ٥٤٥.٨ غلبلتمقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ٪٧١ من العام بنسبة ا!ول فى الربع  ليسيكو يراداتإ رتفعتا

% ١٠). مقارنة بالربع السابق فقد ارتفعت ا!يرادات بنسبة جنيهمليون  ٣١٩.٠:  ٢٠١٦(الربع ا!ول من عام  جنيه 

جميع القطاعات نتيجة فى ) على الرغم من ضعف حجم المبيعات جنيهمليون  ٤٩٤.١:  ٢٠١٦(الربع الرابع من عام 

   .سعار التصديرأتضخم جميع كذا سعار المحلية التى تمت وات ا�زياد

  

(الربع اTول من  جنيهمليون  ٤١١.٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٤١للشركة بنسبة  اتعيفعت تكلفة المبارت

ونتيجة التضخم  المرتبطة بھا جنبية والتكاليفعملة ا�على ال جنيهثار تعويم الآنتيجة ) جنيهمليون  ٢٩١.٥:  ٢٠١٦عام 

    .كاليف ا!ساسيةتالمصرى وال جنيهالعام لل

  

(الربع اTول من مليون جنيه  ١٣٣.٩ليبلغ  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق %٣٨٧بنسبة  الربع اTول مجمل ربح ارتفع

% عن نفس الفترة من العام ٨.٦مقارنة بنسبة  %٢٤.٥ربح  ھامش مجملسجلت الشركة  .)جنيهمليون  ٢٧.٥:  ٢٠١٦عام 

) كما  جنيهمليون  ٧٢.٥:  ٢٠١٦% ( الربع الرابع من عام ٨٥.١ارتفع مجمل الربح بنسبة  مقارنة بالربع السابق .السابق

  % )١٤.٧:  ٢٠١٦نقطة مئوية ( الربع الرابع من عام  ٩.٩تحسن ھامش مجمل الربح مقدار 

 ولكنھا كنسبة مئوية من المبيعات ،مليون جنيه ٧٥.١لتبلغ ٪ ٦٣بنسبة  البيعية واTدارية المصروفات رتفعتامطلقة،  صورةب و

  .٢٠١٦من عام  !ولا% في الربع ١٤.٤% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٣.٨نقطة مئوية لتبلغ  ٠.٦ انخفضت

مليون جنيه في  ٨.٠ تشغيل أخرى مصاريففي صاب مليون جنيه مقارنة ٦.٢تشغيل أخرى  مصاريفصافي  سجلت الشركة

 جنيهمليون  ٧.٥نتيجة تسجيل الشركة  ٢٠١٦جاءت الزيادة فى الربع اTول من عام  .٢٠١٦من عام  اTولالربع 

  كمصروفات Tثبات القيمة الحالية Tوراق القبض طويلة اTجل. 

بخسارة  مقارنة مليون جنيه فى ھذا الربع من العام  ٥٢.٦) بلغ  قبل الفائدة والضريبة الربح( ىتشغيل ربح سجلت الشركة

سجلت الشركة ھامش ربح .٢٠١٦من عام  اTولفي الربع  جنيهمليون  ٢٦.٥ ت) بلغ قبل الفائدة والضريبة خسارة( يةتشغيل

:  ٢٠١٦% ( الربع الرابع من عام ٣٢٨% .مقارنة بالربع السابق ارتفع الربح التشغيلى بنسبة ٩.٦تشغيلى لھذا الربع 

:  ٢٠١٦نقطة مئوية ( الربع الرابع من عام  ٧.١تحسن ھامش الربح التشغيلى للشركة بمقدار ) كما جنيهمليون  ١٢.٣

٢.٥(%  

نفس بمليون جنيه مقارنة  ٢٩.٧لتصل الى  ٢٠١٧من عام  !ولا% خBل الربع ٣٧مصروفات التمويل بنسبة  ارتفعت

وكذلك الزيادة فى إجمالى  القروض من قبل البنك المركزى المصرىئدة على معدل الفازيادة نتيجة  ٢٠١٦الفترة من عام 

  .قروض بالعمBت ا!جنبيةالالمصرى على  جنيهثير تعويم الأنتيجة ت الدين

مليون  ٥.٠بلغ ت% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ل٥٧ول من العام بنسبة فى الربع ا� يةالتمويل يراداتا0 تانخفض

  ).جنيهمليون  ١١.٧:  ٢٠١٦ول من عام ربع ا�( ال جنيه

  عن نفس الفترة من العام السابق. مليون جنيه ٤.٩مقابل  جنيهمليون  ٨.٤ھذا الربع ل يةيبضر عباءأ صافى سجلت الشركة

مليون  ٤١.٣ تبلغخسارة مقارنة بصافى  جنيهمليون  ١٨.٦بلغ  ربحمن ھذا العام صافى  ولا�فى الربع  سجلت الشركة

% . مقارنة بالربع السابق انخفض ٣.٤لھذا الربع ھامش صافى الربح للشركة  عن نفس الفترة من العام السابق. يهجن

التى تحققت  عملةال) نتيجة مكاسب فرق سعر جنيهمليون  ٧٩.٥:  ٢٠١٦% (الربع الرابع من عام ٧٧صافى الربح بنسبة 

خسائر فى الربع الرابع  تحقق فإن الشركةائية د ھذه المكاسب ا0ستثنباستبعاو مليون جنيه ١٠٩.٩فى الربع الرابع والبالغة 

  .  ٢٠١٦من عام 
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  التحليل القطاعي

  ا�دوات الصحية

  

  %  ا�ولالربع   

  ١٧/١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

        مبيعات الصحي (با�لف قطعة)

  %٩٢  ٥٣٤  ٤٩١  مصر 

  %٨٠  ٣٧  ٣٠  لبنان  

  %١٣٢  ٥٥٣  ٧٣١  تصدير 

  %١١١  ١,١٢٤  ١,٢٥٢  ا�لف قطعة)(بأجمالي مبيعات الصحي 

  %٩.٢  %٤٩.٢  %٥٨.٤  تصدير / إجمالي المبيعات %

        

  %٢٠٣  ١٦٦.٣  ٣٣٦.٩  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

  %١٨٢  ١٤٧.٩  ٢٦٩.١  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٣٩  ١٢٤.٢  ١٧٣.٢  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٥٥  )١٣٩.٦(  )٢١٦.٨(  تكلفة مبيعات الصحي  

  %٤٥١  ٢٦.٧  ١٢٠.١  مجمل الربح لقطاع الصحي

  %١٩.٦  %١٦.٠  %٣٥.٧  ھامش مجمل الربح القطاع الصحي 

بـ  ارتفع(  مليون قطعة ١.٣بلغ يل  %١١بنسبة  ةالصحيا�دوات حجم مبيعات  ارتفع: ٢٠١٧عام  من ا9ولالربع 
 .قطعة ) ١٧٨,٢٣٦ ارتفع بـ( %٣٢ التصدير بنسبة تحجم مبيعا نمونتيجة  جاء ا!رتفاعمعظم  قطعة) ١٢٧,٤٩٢

كما انخفض حجم مبيعات لبنان بنسبة ، قطعة ) ٤٣,٣٦٢ انخفض بـ ( % ٨ بنسبة انخفض حجم مبيعات السوق المحلى 
  روبا.أولمانيا وأنشطة الجديدة فى التصدير من المملكة المتحدة وا� مبيعات جاء نمو .قطعة) ٧,٣٨٢% ( انخفض بـ ٢٠

قطعة ) معظم ا!نخفاض جاء نتيجة  ١٢٦,٥٣٠% ( انخفض بـ ٩رنة بالربع السابق انخفض حجم المبيعات بنسبة مقا
% ( ٢٧قطعة ). انخفضت مبيعات لبنان بنسبة  ١٥٤,١٨٤% ( اخفض بـ ٢٤انخفاض مبيعات السوق المحلى بنسبة 

نتيجة نمو مبيعات  )قطعة ٣٨,٧٦٧بـ % ( ارتفع ٦قطعة ). نمو حجم مبيعات التصدير بنسبة  ١١,١١٤انخفضت بـ 
  روبا.أولمانيا وأالمملكة المتحدة و 

ليعكس ا�ثر التراكمى  جنيه للقطعة ٢٦٩.١ليبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٨٢بنسبة  ا!سعارمتوسط  فعارت
سعار ارتفع متوسط ا� .ر التصديرسعاأالمصرى على متوسط  جنيهثير تعويم الأسعار على مدار العام السابق وتلزيادة ا�

) نتيجة التأثير الكامل للتعويم فى ھذا  جنيه ٢٠٠.٦:  ٢٠١٦% (الربع الرابع من عام ٣٤مقارنة بالربع السابق بنسبة 
  .٢٠١٧ويناير ٢٠١٦سعار المحلية على مدار الربع الرابع من عام رتفاع ا�االربع و

( الربع ا!ول من عام  مليون جنيه ٣٣٦.٩العام الماضي لتبلغ لفترة من نفس ا% مقارنة ب١٠٣ا0يرادات بنسبة  ارتفعت
 ٢٧٦.٥:  ٢٠١٦% ( الربع الرابع من عام ٢٢مقارنة بالربع السابق ارتفعت ا!يرادات  .) جنيهمليون  ١٦٦.٣:  ٢٠١٦
  .نتيجة زيادات ا�سعارضعف حجم المبيعات على الرغم من )  جنيهمليون 

نتيجة آثار  للقطعة جنيه ١٧٣.٢ ليبلغمقارنة بنفس الفترة من العام السابق % ٣٩بنسبة المباعة  طعةالقتكلفة متوسط  رتفعا
  .تعويم الجنيه على العملة ا�جنبية والتكاليف المرتبطة بھا ونتيجة التضخم العام للجنيه المصرى والتكاليف ا!ساسية

 ) كما تحسنجنيهمليون  ٢٦.٧:  ٢٠١٦ربع ا!ول من عام (ال جنيهمليون  ١٢٠.١% ليبلغ ٣٥١ارتفع مجمل الربح بنسبة 
%) مقارنة بنفس الفترة ١٦:  ٢٠١٦(الربع ا!ول من عام  %٣٥.٧نقطة مئوية ليبلغ  ١٩.٦بمقدار ربح المجمل  ھامش

مليون  ٧١.٣:  ٢٠١٦% (الربع الرابع من عام ٦٨ارتفع مجمل الربح بنسبة مقارنة بالربع السابق  من العام السابق.
  .% )٢٥.٨:  ٢٠١٦نقطة مئوية ( الربع الرابع من عام  ٩.٩حسن ھامش مجمل الربح بمقدار ) كما تجنيه
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  ١٣من  ٦صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  

  البBط

  

  %  ا�ولالربع   تحليل قطاع البBط

  ١٧/١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

        مبيعات البBط (با�لف متر مربع)

  %٩٠  ٥,١٨١  ٤,٦٥٣  مصر

  %٣٧  ٣١٠  ١١٦  لبنان 

  %٦٧  ١,٠١٢  ٦٧٧  تصدير 

  %٨٤  ٦,٥٠٣  ٥,٤٤٧  مبيعات البBط  أجمالي

  %)٣.١(  %١٥.٦  %١٢.٤  تصدير / إجمالي المبيعات %

        

  %١٣٤  ١٣٨.٨  ١٨٥.٨  إيراد مبيعات البBط (مليون ج.م) 

  %١٦٠  ٢١.٣  ٣٤.١  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

  %١٥٤  ٢١.٨  ٣٣.٦  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

  %١٢٩  )١٤١.٨(  )١٨٢.٧(  تكلفة مبيعات البBط 

  -  )٣.١(  ٣.١  مجمل الربح القطاع البBط

  -  -  %١.٧  ھامش مجمل الربح قطاع البBط 

  

مليون  ١.١( سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال١٦بنسبة  البBطحجم مبيعات  نخفضا: ٢٠١٧من عام  ا9ولالربع 
 ٠.٥% ( ١٠ت المبيعات المحلية بنسبة انخفض .٢٠١٧فى الربع ا!ول من عام  مليون متر مربع ٥.٤متر مربع) ليبلغ 

 ٠.٣% (٣٣التصدير بنسبة  ت مبيعاتمليون متر مربع ) مع استمرار الضغط على الطلب وفائض العرض. انخفض
  نحاء الشرق ا!وسط.أقتصادية فى باقى القيود ا0وضاع السياسية فى ليبيا ومليون متر مربع) نتيجة ا�

مليون متر مربع مع  ٦.٩٧مليون متر مربع) من  ١.٥% (٢٢لمبيعات بنسبة مقارنة بالربع السابق انخفض حجم ا
  .٢٠١٦غير عادية فى الربع الرابع من عام سواق بعد قوة مبيعات جميع ا�المبيعات فى انخفاض 

لى سعار عليعكس ا�ثر التراكمى لزيادة ا� جنيه للمتر المربع ٣٤.١ % ليبلغ٦٠بنسبة  متوسط صافي أسعار البيع ارتفع
% مقارنة ٢٣سعار بنسبة أسعار التصدير. ارتفع متوسط ا�المصرى على متوسط  جنيهمدار العام السابق وتاثير تعويم ال

سعار المحلية ارتفاع ا�و جنيه) نتيجة التأثير الكامل لتعويم ال جنيه ٢٧.٨:  ٢٠١٦بالربع السابق ( الربع الرابع من عام 
  .٢٠١٧فى يناير و  ٢٠١٦خBل الربع الرابع من عام 

من  ولا�فى الربع  مليون جنيه ١٨٥.٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٣٤ايرادات البBط بنسبة ارتفعت 
% ( ٤يرادات بنسبة مقارنة بالربع السابق انخفضت ا0 ) جنيهمليون  ١٣٨.٨:  ٢٠١٦ول من عام ( الربع ا�.٢٠١٧عام 

  فضلية التسعير.أ) نتيجة انخفاض حجم المبيعات على الرغم من  جنيهمليون  ١٩٣.٤:  ٢٠١٦الربع الرابع من عام 

نتيجة  متر المربعجنيه لل ٣٣.٦% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ ٥٤بنسبة  مترمتوسط تكلفة تصنيع ال ارتفع
  ة ا�جنبية والتكاليف المرتبطة بھا ونتيجة التضخم العام للجنيه المصرى والتكاليف ا!ساسية.آثار تعويم الجنيه على العمل

 جنيهمليون  ٣.١بلغ  خسارةمقارنة بمجمل ول فى الربع ا� جنيهمليون  ٣.١بلغ قطاع البBط لربح مجمل ت الشركة سجل
يضاً قطاع البBط خسارة فى الربع أسجل %. ١.٧ھامش مجمل الربح لقطاع البBط .٢٠١٦ول من عام فى الربع ا�

سعار خBل الربع الرابع زيادة ا� عدم ا!ستفادة من أثرو جنيهالرابع من العام السابق نتيجة ارتفاع التكاليف بعد تعويم ال
  لعام الحالى.من امن العام السابق ويناير 
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  ١٣من  ٧صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  

  خBطات المياه

  

  %  ا�ولالربع   خBطات المياهتحليل قطاع 

  ١٧/١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

        مبيعات خBطات المياه (بالقطعة)

  %٨٣  ٤٠,٧٨٧  ٣٣,٨٤٣  مصر

  %٠  ٠  ٠  تصدير

  %٨٣  ٤٠,٧٨٧  ٣٣,٨٤٣  (بالقطعة)إجمالي مبيعات خBطات المياه 

  %٠.٠  %٠.٠  %٠.٠  تصدير / إجمالي المبيعات %

  %١٦٥  ١٣.٩  ٢٣.٠  إيراد مبيعات خBطات المياه (مليون ج.م)  

  %١٩٩  ٣٤١.٨  ٦٧٩.٤  طعة (ج.م /قطعة)متوسط سعر بيع الق

  %١٤٨  ٢٤٦.٣  ٣٦٤.٧  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٢٣  )١٠.٠(  )١٢.٣(    خBطات المياهتكلفة مبيعات 

  %٢٧٣  ٣.٩  ١٠.٧  خBطات المياهمجمل الربح 

  %١٨.٤  %٢٨.٠  %٤٦.٣  خBطات المياهھامش مجمل الربح 

  

   :٢٠١٧عام  من ا9ولالربع 

 من عام ولا�الربع  قطعة خBل ٤٠,٧٨٧مقارنة بـ قطعة  ٣٣,٨٤٣% ليبلغ ١٧بنسبة  ولا�الربع م مبيعات حج انخفض
  قطعة)  ٤٢,٥٤٩: ٢٠١٦% (الربع الرابع من عام ٢٠انخفض حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق بنسبة  .٢٠١٦

 ٣٤١.٨: ٢٠١٦( الربع ا!ول من عام  ةجنيه للقطع ٦٧٩.٤ليصل إلى  % ٩٩سعر القطعة بنسبة  صافى متوسط ارتفع
 .المصرى جنيهتكاليف ا!نتاج نتيجة تعويم الالمدخBت ومع ارتفاع  ناسبزيادة ا!سعار التى تمت لتتبسبب )  جنيه

سعار ) نتيجة ارتفاع ا� جنيه ٥٦٧.٨: ٢٠١٦% مقارنة بالربع السابق ( الربع الرابع من عام ٢٠سعار بنسبة ارتفعت ا�
  خBل الربع السابق. جنيهالذى تبع تعويم الالمستمر 

(  مليون جنيه ٢٣.٠لتصل إلى  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق %٦٥من العام بنسبة  ا!ولايرادات الربع  ارتفعت
% ( الربع الرابع ٥). انخفضت ا!يرادات مقارنة بالربع السابق بنسبة  جنيهمليون  ١٣.٩:  ٢٠١٦الربع ا!ول من عام 

استقرت نسبة قطاع  .ارتفاع ا!سعار ضعف حجم المبيعاتتزامن مع ) كما  جنيهمليون  ٢٤.٢:  ٢٠١٦من عام 
  .% من مبيعات مجموعة شركات ليسيكو٤.٢الخBطات من ا!يرادات المجمعة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بـ 

 جنيهال تعويموتأثير  ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة ةجنيه للقطع ٣٦٤.٧% ليبلغ ٤٨متوسط تكلفة القطعة بنسبة  ارتفع
  .المستوردةمدخBت ا0نتاج المصرى على 

) كما  جنيهمليون  ٣.٩:  ٢٠١٦( الربع ا!ول من عام  جنيهمليون  ١٠.٧% ليصل الى ١٧٣ارتفع مجمل الربح بنسبة 
. % )٢٨:  ٢٠١٦ع ا!ول من عام ( الرب %٤٦.٣ليصل إلى  نقطة مئوية ١٨.٤ بمقدارربح المجمل ھامش  تحسن

 انخفضكما )  جنيهمليون  ١١.٤:  ٢٠١٦% ( الربع الرابع من عام ٧مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة 
انخفضت نسبة قطاع  .% ) ٤٧.٢:  ٢٠١٦نقطة مئوية ( الربع الرابع من عام  ٠.٩بمقدار  مجمل الربح ھامش

% ) نتيجة تحسن ربحية قطاعات ١٤:   ٢٠١٦% (الربع ا!ول من عام ٨بنسبة  الخBطات من مجمل ربح المجموعة
  الشركة ا!خرى.
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  المركز المالي 

   .مليون جنيه ٢,٨٧٩.٦ لتبلغ% ٣بنسبة  ٢٠١٧ مارسنھاية فى شركة ليسيكو قيمة أصول  ارتفعت

  . مليون جنيه ١,٨٥٥.٦بلغ تل %٣بنسبة  إجمالي ا!لتزاماتارتفع 

 جنيهمليون  ٣٣٤.٤مقارنة بـ  جنيهمليون  ٣٥٥.٨ليبلغ  جنيهمليون  ٢١.٤% ما يعادل ٦المال العامل بنسبة  ارتفاع رأس
  .٢٠١٦فى نھاية عام 

   .جنيهمليون  ١,٣٣٠.٧ليبلغ   جنيهمليون  ١١.٦ما يعادل  %١بنسبة الدين إجمالى  ارتفع 

فى  جنيهمليون  ٩٤١.٧مقارنة  بـ  جنيهمليون  ٩٧٦.٤ليبلغ  جنيهمليون  ٣٤.٧ما يعادل % ٤أرتفع صافى الدين بنسبة 
  .٢٠١٦نھاية عام 

   . ٢٠١٦في نھاية عام  ٠.٩٥مقارنة بمعدل  ٠.٩٦ ىإل صلتل %١بنسبة حقوق الملكية إلى نسبة صافى الدين  ارتفعت
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 التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية
  

تتوقع الشركة أن كما العام. حتى نھاية في تحقيق أرباح  شركةال من المتوقع أن تستمر :٢٠١٧لعام النظرة المستقبلية 
ارتفاع ا�سعار في ما تبعه من التصدير و نشاطستمر نمو صادرات ا�دوات الصحية وا!ستفادة من تأثير التعويم على ي

  وا0قليمية. المحليةا�سواق  ضعفاستمرار ھذه ا0يجابيات استمرار قد يقابل السوق المحلية. و
  

فى الفترة من  .الرابع الربع في وا�صول التكاليف وفي صادراتھا قيمة في حادة زيادة الشركة شھدت التعويم، ظل في
 المتوقعة التكاليف زيادة لتغطى المحلية السوق في عدة مرات سعارا� برفع الشركة قامت شھر نوفمبر الى شھر يناير.

  .المصرى جنيهنتيجة تعويم ال
  

كBً من  – التكاليف ةزيادن � مجمل ربح الشركة تزيد سوف - ثبتت خBل العام إذا -  المحلية سعارا� في الزيادة ھذه
ً  بالفعل نرى أن يمكننا .شركةال تصدير نشاطمن  بالفعل ھاتتغطي تم - المحلية والتصدير   للشركة التشغيلية النتائج في تحسنا

  سعار على نتائج الشركة المالية.زيادات اGير الكامل للتعويم ون نرى التاثأشھر السابقة كما يمكننا أالستة مقارنة ب

  

، ولكنھا تواجه بعض التحديات في الطلب المحلي وا0قليمي الذي قد يخفف ٢٠١٧عام  لنھايةتتوقع الشركة أن يستمر ذلك 
 من ھذا التحسن.

  

قبل أن  بشراھة للشراءالتجار ستھلكون والمأقبل من أكتوبر حتى يناير حيث  السوق المحليةد فترة طلب قوية جدا في بع
على الرغم من أن ا�رقام . السوق المحليةفبراير في  ذبشكل حاد منيؤثر التعويم على ا�سعار، شھدنا الطلب ينخفض 

رباح فى ا�معظم حققت فى الربع ا�ول ت .بالكامل ٢٠١٦عام  اتمتوسطأقل من الربع الرابع والمبيعات حجم فان  تتحسن
  عندما شھدنا حجم مبيعات قوى فى السوق المحلى والتصدير.يناير شھر 

  
 المحلية التكاليف على ذلك تأثير وما الذى سوف يستقر ھو سعر الصرف ماو التعويم، استمرارمدى  على اعتمادا

لمبيعات و حجم ا تعرضذا إ المالي ا�داء على الضغوط بعض نرىو أقد نشھد تحسن عن نتائج الربع ا!ول  وا!ستھBك،
 خBل نخفاضلBسعار ا� اتمتوسط المنافسة تجبر قد ،ىفاك السوقتباطؤ  كان إذا ضافى.إضغط لى إسعار متوسط ا�

  القليلة القادمة. ا�شھر
  

 التي التحدياتزالت  ما ،السوق المحلى فيالمصرى وارتفاع ا!سعار  جنيهال تعويملنتائج  ا0يجابي ا�ثر من الرغم وعلى
عن حصتھا فى السوق  الدفاع في لBستثمار الشركة وستواصل. تتغير لم معھا للتعاملالخطط الموضوعة و شركةال تواجه

 ،تكاليفال تقليل على تعمل الوقت نفس وفي للتصدير جديدة فرص عن والبحث المحلى السوق منالمزيد  المحلى وكسب
  .العامل المال ورأس العامة مصروفاتوال
  

في حجم الصادرات  مستمراً  وأن تشھد نمواً  ٢٠١٧لفترة المتبقية من عام فى اأن تحقق أرباحا  الشركةتتوقع إدارة 
من أجل  السوق المحلىمبيعات في الاستبدال ضعف  . وستواصل الشركة محاولة استرداد أوبمرور الوقتوإيراداتھا 

 تحقيق أقصى قدر من الربحية.
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  ١٣من  ١٠صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  ما يتعلق بليسيكو

  

) أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا�دوات الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا�سھم :
ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في  فيعاما  ٥٠ا�وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبBط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

  نين.أعمال التصدير إلى ا�سواق المتطورة تزيد عن عشرات الس
  

ع تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا!نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا!ستثمار الناتجة عن الحجم ا!قتصادي للنشاط والموق
. إن ا0ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة !ستھداف الحجم في مصر ولبنانالجغرافي وا!ستراتيجي 

  . تنافسية ا�كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة بأوروبا، الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا�دوات
تج أيضا بماركات وعBمات تجارية وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا!سم والعBمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تن

   لشركات أوروبية.
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا9تصال:
  

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

 

  

  www.lecico.com ترنت :زوروا موقعنا على ا9ن
  قوائم النظرة المستقبلية

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

توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة بعض احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا!ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  وھذه القوائم  تا!ستراتيجيا

سبة من المخاطر أو عدم التأكد أو الفروض. تحمل ن التيا0صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيأيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
ربما تعبر أو  التيقد تختلف مع النتائج المستقبلية  التيكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا�داء أو التنفيذ �ھداف الشركة و
    زم التنويه والتنبيه.لذلك ل “.تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا0شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية

  
 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٣من  ١١صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  

  قائمة الدخل المجمعة   - ليسيكو مصر 
  

  %  ا�ولالربع   قائمة الدخل

  ١٧/١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧ (مليون ج.م)

    

  %١٧١  ٣١٩.٠  ٥٤٥.٨ صافي المبيعات 

  %١٤١ )٢٩١.٥( )٤١١.٩( تكلفة المبيعات  

  %٤٨٧  ٢٧.٥  ١٣٣.٩ مجمل الربح 

  %١٥.٩  %٨.٦  %٢٤.٥ ھامش مجمل الربح (%) 

       

  %٢٢٠  )١٥.٨(  )٣٤.٧( مصاريف توزيع

  %١٣٤  )٣٠.٢(  )٤٠.٤( مصاريف إدارية

تشغيل أخري تإيرادا  ١٥٢  ٢.٧  ٤.٠%  

  %٩٦  )١٠.٧(  )١٠.٢( مصروفات تشغيل أخري

  -  )٢٦.٥(  ٥٢.٦ أرباح التشغيل

  -  -  %٩.٦ ھامش أرباح التشغيل(%)

       

استثماراتإيرادات   -  -  -  

ةإيرادات تمويلي  ٤٣  ١١.٧  ٥.٠%  

  %١٣٧  )٢١.٨(  )٢٩.٧( مصروفات تمويلية 

  -  )٣٦.٥(  ٢٧.٩ الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية

 ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية
 

٥.١%  -  -  

  %١٣٤  )٦.١(  )٨.٢( ضرائب الدخل العام 

  -  ١.٢  )٠.١( ضرائب الدخل المؤجلة 

  -  )٤١.٥(  ١٩.٥ الربح بعد الضريبة

الربح بعد الضريبة ھامش  ٣.٦%  -  - 

       

  -   ٠.٢  )٠.٩( حقوق ا�قلية 

/ الخسارةصافي الربح   ٤١.٣(  ١٨.٦(  -  

  -  -  %٣.٤ ھامش صافي الربح(%)

  
  
  

  
  
  
  



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٣من  ١٢صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي

  (%) ١٧/١٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ مارس ٣١  (مليون ج.م)
    

قدية وا!ستثمارات قصيرة ا�جلالن  ٩٤ ٣٧٧.٤ ٣٥٤.٣% 

    %١١٤  ٨٨٩.٨  ١٠١٣.٢ المخزون

  %١٠٣  ٦٩٠.٧  ٧١٠.٣ مدينون

  %٦٥  ٦٦.٣  ٤٣.٤ مستحق من أطراف ذوي عBقة

  %١٠٥  ٢,٠٢٤.٢  ٢,١٢١.٢ إجمالي ا�صول المتداولة
        

 %٩٧  ٦٨٩.٢  ٦٦٨.٨ اGصول الثابتة (صافي)

  %١٠٠  ٢٨.٦  ٢٨.٧ أصول غير ملموسة 

  %٦٣ ٠.٢ ٠.١ إيجارات مدفوعة مقدما طويلة اGجل 

  %١٩٠  ١٣.٧  ٢٦.٠ مشروعات تحت التنفيذ 

  %١٠٠  ١٣.٦  ١٣.٥ استثمارات أخري

  %٨٦  ٢٤.٦  ٢١.٣ أوراق قبض طويلة اGجل

  %٩٩  ٧٦٩.٨  ٧٥٨.٤ إجمالي ا�صول الطويلة ا�جل 

  %١٠٣  ٢,٧٩٤.٠  ٢,٨٧٩.٦ إجمالي ا�صول 
        

علي المكشوف بنوك سحب  ١٠٢  ١٢٠٤.٤  ١٢٢٨.٠%  
  %١٠٠  ٤٧.٣  ٤٧.٢ أقساط تستحق السداد خ;ل العام 

  %١١٨  ١٧٩.٨  ٢١٣.٠ موردون و أوراق دفع 
  %١٠٧  ٢٣٦.٦  ٢٥٣.٥ ارصده دائنة أخري 

  %٢٢٢  ٢.١  ٤.٦ مستحق �طراف ذوي ع;قة
  %٩٨  ١٩.٦  ١٩.١ مخصصات

  %١٠٤   ١,٦٨٩.٨  ١,٧٦٥.٥ إجمالي ا'لتزامات المتداولة
       

  %٨٢  ٦٧.٣  ٥٥.٤ قروض طويلة اGجل

  -  -  - التزامات طويلة اGجل أخري 
  %٨٦  ١٠.٧  ٩.٢ مخصصات

  %٩٩  ٢٥.٨  ٢٥.٥ ضريبة الدخل مؤجلة 
طويلة ا�جل  تإجمالي ا'لتزاما  ٨٧ ١٠٣.٨ ٩٠.١%  

تإجمالي ا'لتزاما  ١٠٣  ١,٧٩٣.٦  ١,٨٥٥.٦%  
       

  %٨١  ٥.٢  ٤.٢ حقوق ا�قلية 
المال المصدر رأس  ١٠٠  ٤٠٠.٠  ٤٠٠.٠%  

  %٩٩  ٥٧٩.٧  ٥٧٦.٣ احتياطيات 
  %٣٨  ٦٥.٦  ٢٤.٨ ا�رباح المحتجزة

  -  )٥٠.١(  ١٨.٦   فترة / العامال (خسارة) صافي ربح

  %١٠٢   ٩٩٥.٢  ١,٠١٩.٨ إجمالي حقوق الملكية 

  %١٠٣  ٢,٧٩٤.٠  ٢,٨٧٩.٦ إجمالي حقوق الملكية وا'لتزامات  



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٣من  ١٣صفحة               ٢٠١٧مايو  ١٤

  المجمعة التدفقات النقديةة قائم –ليسيكو مصر 

  %  الربع ا�ول  قائمة التدفقات النقدية

  ١٦/  ١٧   ٢٠١٦  ٢٠١٧  (مليون ج.م)

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 

)٤١.٣( ١٨.٦  صافي ربح الفترة     -  
  %١٣٩ ١٨.٩ ٢٦.٢  إھBك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 
  %١١ (٠.٨) (٠.١)  الترجمة  استھBك ا�صول غير الملموسة وفروق

  %١٣٤ ٦.١ ٨.٢  ضرائب الدخل عن الفترة
)٢.٧( (١.٧)  ضرائب الدخل المدفوعة  ٦٥%  
)١.٢( (٠.٣)  ضرائب الدخل المؤجلة  ٢٥%  

  %١٠٠ ٠.١ ٠.١  إيجار مدفوع مقدماً 
)٠.٦( ٠.٠  أرباح رأسمالية  ٠%  

  %٧٥ ٨.٩ ٦.٧  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا
)٠.٥(  نتھى الغرض منھاإلغاء مخصصات ا  )٠.٧(  ٧٥%  

  %١١٩ ٧.٦ ٩.١  حصة العاملين في ا�رباح 

)١.٠(  الزيادة / (نقص) بحقوق ا�قلية   ١.١ -  
  %١٨ ٣٣.٠ ٦.٠  الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة

  %٢٧٥١ (٤.٥) (١٢٢.٨)  (الزيادة) / نقص بالمخزون 
)٦٣.٥( ٣.٨  (الزيادة) / نقص في المدينون   - 

)١٦.٤( ٣٧.٠  لزيادة / (نقص) في الدائنونا  -  

)٩.٢(  مخصصات مستخدمة  )٠.٧(  ١٤٠٥%  

)٠.٢( ٠.٠  زيادة / (نقص) التزامات طويلة ا�جل أخري  -  
  - ٠.٠ ٠.٠  المدفوع في ا!ستثمارات ا�خرى

)١.٠(  الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل  ٠.٠ -  

  ٣٧٪  )٥٦.٦(  )٢١.٠(  لصافي النقدية من أنشطة  التشغي

      التدفقات النقدية من أنشطة ا9ستثمار 
)١٨.١(  إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ  )١٧.٠(  ١٠٦%  

)٠.٠(  ا�صول غير الملموسة  )٠.١(  ٠.٠١%  
)٠.٨( ٠.١  صافى التغير فى اTستثمارات المتداولة اGخرى  -  

  %٠.٠٢ ٠.٩ ٠.٠  متحصBت من بيع أصول ثابتة
)٢٦.١( ٤.٣  زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جل  -  

)١٣.٧(  صافي النقدية من نشاط ا9ستثمار  )٤٣.٢(  ٣٢%  

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
)١١.٩(  زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل   ١٨.٣ -  

)٠.١(  لBلتزامات طويلة ا�جل الجزء الحاليزيادة / (نقص) في   ٧.٤ -  
  -  ٢٥.٧  )١٢.٠(  صافي النقدية من أنشطة التمويل 

  %٦٣  )٧٤.١(  )٤٦.٨(  صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خBل الفترة
  %١٢٦  )٦٥٨.٧(  )٨٢٧.٠(  صافي النقدية وما في حكمھا أول الفترة

  %١١٩  )٧٣٢.٨(  )٨٧٣.٧(  صافي النقدية وما في حكمھا أخر الفترة

        

 


