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 نتائج أعمال الربع الثانى من عام 7102
 

األعمهئ   ( نتهئج  LCSW.CA; LECI EY)رمز األسهم:: أعلنت لٌسٌكو مصر :2710أغسطس  40في  اإلسكندرية

 . 1027عئ: الربع الثئنى من  عنالمجمعة 

 نتائج الشركة  عليلمحه 
 

 7102الربع الثانى من عام 
 

 لطبع اٌصغٟ(.6..١ٍِ7ْٛ ص١ٕٗ ) ..687% ٌخبٍغ 76اإل٠شاداث بٕغبت  اسحفؼج ِٓ % 

 8..% ٌخبٍغ 6عضُ اٌّب١ؼبث بٕغبت  أخفط ب١ّٕب١ٍِْٛ ص١ٕٗ ،  666.8 % ٌخبٍغ88ئ٠شاداث اٌصغٟ بٕغبت  اسحفؼج 

 % حصذ٠ش(. 6..١ٍِ7ْٛ لطؼت )

 ١ٍِْٛ  ..7بٍغ ١ٌ  %.عضُ اٌّب١ؼبث بٕغـبت  اسحفغوّب ١ٍِْٛ ص١ٕٗ ،  8.8.7% ٌخبٍغ 65ئ٠شاداث اٌبـالغ بٕغبت  اسحفؼج

 % حصذ٠ش(...8.ِخش ِشبغ )

 بٍغ ١ٌ %.5بٕغبت  ّب١ؼبثاٌعضُ أخفط  ب١ّٕب ١ٍِْٛ ص١ٕٗ ، 5.8. % ٌخبٍغ.8بٕغبت  ئ٠شاداث خالغبث ا١ٌّبٖ اسحفؼج

  .لطؼت 766,.8

  ٝٔاٌزبٔٝ ِٓ ٌٍشبغ  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ 6.5.ِمبسٔت بخغبسة حؾغ١ٍ١ت بٍغج  ١ٍِْٛ ص١ٕٗ 56.6  بٍغ ٝحؾغ١ٍ سبظعضً اٌشبغ اٌزب

  .7..8ػبَ 

 ٌٍٝٔشبغ اٌزبٔٝ ِٓ ػبَ  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ ..66 خغبسةبصبفٝ  ، ِمبسٔت ١ٍِْٛ ص١ٕٗ 6.6. بٍغ سبظصبفٟ  عضً اٌشبغ اٌزب

8..7.  

 

 7102من عام  األولالنصف 
 

 لطبع اٌصغٟ(. 6..١ٍِ7ْٛ ص١ٕٗ ) 8..6.,.% ٌخبٍغ .6اإل٠شاداث بٕغبت  اسحفؼج ِٓ % 

 بٍغ١% 5ٌعضُ اٌّب١ؼبث بٕغبت  اسحفغ وّب١ٍِْٛ ص١ٕٗ،  767.8 % ٌخبٍغ68غبت ئ٠شاداث اٌصغٟ بٕ سحفؼجا             

 % حصذ٠ش(. ١ٍِ66.8ْٛ لطؼت ) 8.5

 6... بٍغ١% 8ٌبٕغـبت  ب١ّٕب أخفط عضُ اٌّب١ؼبث١ٍِْٛ ص١ٕٗ،  668.5% ٌخبٍغ 55ئ٠شاداث اٌبـالغ بٕغبت  سحفؼجا 

 .% حصذ٠ش(١ٍِ.8.8ْٛ ِخش ِشبغ )

 ١ٌصً 88ٕغبت ب ّب١ؼبثاٌعضُ  ب١ّٕب أخفط ١ٍِْٛ ص١ٕٗ، 66.8 % ٌخبٍغ56بٕغبت  اداث خالغبث ا١ٌّبٖئ٠ش اسحفؼج %

 .لطؼت  .65,58 ٌٝئ

  األٚيٌٍٕصف  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ 56.6ِمبسٔت بخغبسة حؾغ١ٍ١ت  ١ٍِْٛ ص١ٕٗ 6.... بٍغ  ٝحؾغ١ٍ سبظ األٚيعضً إٌصف  ِٓ

 . 7..8ػبَ 

  ػبَ  األٚيٌٍٕصف  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ 5..8  خغبسةبصبفٝ   ١ٍِْٛ ص١ٕٗ ، ِمبسٔت 68.6 بٍغ سبظصبفٟ  األٚيعضً إٌصف ِٓ

8..7 . 
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٠شاداث خش ِٓ اٌشبغ١ت ِغ ّٔٛ اإلآسبغ  ألذَْ أ٠غشٔٝ س اإلدارة بقوله : رجٌس مجل -وقد علق السٌد / جلبرت غرغور

حغخّش  .اٌزٜ ٚافك ؽٙش ١ٔٛ٠ْٛ بّب فٝ رٌه األرش اٌؼىغٝ ػٍٝ ِضًّ اٌشبظ بغبب ؽٙش سِعب ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك

 ابخذاءاً ِٓ اٌشبغ اٌزبٔٝوّب حغغٕج صبدساحٕب  ،خش بذا٠ت ِٓ ؽٙش ِبسط ِٚب بؼذٖخغغٓ ؽٙش بؼذ ا٢اٌاٌّب١ؼبث اٌّغ١ٍت فٝ 

 ل١ّ١ٍت.عٛاق اإلسٚبب ٚاألأٌٚٝ ئبفعً حغغٓ ل١ّت اٌّب١ؼبث 

 

حظٙش خطٛة ص١ذة فٟ  -ِٓ اٌخأر١ش اٌغٍبٟ ٌؾٙش سِعبْ ػٍٝ اٌشغُ  -ِٓ اٌشبغ١ت ٚأداء ٘زا اٌشبغ  عخت أؽٙشأْ  ؤِٓأ "

 ."ٚغٛاي اٌؼبَ اٌّبظٟ 6..8ػبَ ٘ب فٟ إٌصف اٌزبٟٔ ِٓ بٔحؼبف١ٕب ِٓ اٌخغبئش اٌخٟ حىبذ

 

احخز  فببٌخبٌٝ اٌؾشوت عؼش عُٙ رٌه اٌخغغٓ ٌُ ٠ٕؼىظ ػٍٝ ع١ذ أْ ٚ ،ٌٝ اٌخغغٓئ ةؼٛداٌػٍٝ أعبط رمخٕب فٟ  ٚبٕبءاً  "

بٕضبط  اٌؾشاءخض٠ٕت. اوخٍّج ػ١ٍّت  عُٙأ٪ ِٓ أعُٙ اٌؾشوت و..ؾشاء ب١ٌٛ٠ٛ  ؽٙش فٟ أٚاخشاً لشاسوت داسة اٌؾشئِضٍظ 

 ." ِّخبصاً  اعخزّبساً اٌخطٛة حّزً ْ ٘زٖ أ ظٙش١ٌٛ٠٠ٛ ٚأػخمذ أْ اٌٛلج عٛف  ؽٙش فٟ ٔٙب٠ت

 

 ؽٙشاألفٟ  بً ِٕخظّ إٔٔب عٕؾٙذ حغغٕبً  ِٓؤ، ٚأفٝ حغم١ك اٌشبغ١تبؼ١ذة ػٓ ئِىب١ٔبحٕب اٌغم١م١ت  األٚيال حضاي ٔخبئش إٌصف  "

لخشاض فٟ اسحفبع ِؼذالث اإلٚ اٌبٕض٠ٓ ٚاٌىٙشببءٚ اٌغٛالس اسحفبع أعؼبس ِزًاٌمبدِت ِغ ظغٛغ خبسص١ت ػٍٝ اٌشبغ١ت 

 ."اٌخصذ٠ش ِب١ؼبث ٔغبتّٔٛ اٌّغ١ٍت ٚ ٠مببٍٙب اسحفبع األعؼبس - عبفتاٌّ اٌم١ّت ظش٠بتص٠بدة ِصش ٚ

 

 ْأٚأؤوذ ٌىُ  ،ٌؼب١ِٓ اٌّبظ١١ٓافٝ ظً حغذ٠بث صؼبت ٌٍغب٠ت خالي ٌّغب١ّ٘ٓ اٌز٠ٓ اعخّشث رمخُٙ ببٌؾشوت أؽىش ص١ّغ ا ٕٔٝئ "

 .اٌّمبٍت " فخشاثٚاٌؼٛدة ئٌٝ األسببط فٟ اٌ ٜٔخؼبػ لٛئؼًّ ػٍٝ ِٛاصٍت حغم١ك ٠ اٌؾشوتوً فشد فٝ 

 

تظمر نتئج  الربع الثئنً " :  قئجلا  ذىالتنفٌ جٌسوالر عضو مجلس اإلدارة المنتدب – طئهر غرغوروأضئف السٌد / 

انخفئض اإلنتئج  نتٌجة مقئرنة بئلربع السئبقالربح مجم   انخفض. إلى آخر ربعمن  فى اإلٌرادات نموالالربحٌة و استمرار

 " لربع.فى هذا االوحدة  لفةزٌئدة تک لىإالذى أدى فً شمر رمضئن 

 

االدارٌة البٌعٌة والمصئرٌف  نسبة والتى شمدت انخفئض ةومٌالعم تمصروفئالفى معقو   تحك:ٌسعدنً أن ٌكون لدٌنئ " 

 ".المبٌعئت والتى عوضت انخفئض بعض الموامش فى هذا الربعمن 

 

خالي ٘زا اٌشبغ ع١ذ اسحفغ سأط اٌّبي اٌؼبًِ ِمبسٔت ببٌشبغ  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ .5.ِب ٠ؼبدي أٚ % 5.اسحفغ صبفٝ اٌذ٠ٓ بٕغبت "

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اعخخذاَ فشصت حببغإ االٔخبس خالي ؽٙش سِعبْ ببػخببس٘ب إٌّخضبث اٌخبِت ٚاصٍٕب بٕبء ِخضْٚ  .اٌغببك

سصذة اٌّذ٠ٕت ، . ِٓ ع١ذ األٝ ِٓ ٘زا اٌؼبَاألٌٚؽٙش اٌخّظ فشصت ص١ذة ٌخخف١ط عضُ اٌّخضْٚ ٚاٌزٜ حُ بٕبؤٖ خالي األ

خش ٌٚىٓ لببً غُ ِٓ ّٔٛ اٌّب١ؼبث ؽٙش بؼذ ا٢حّىٕب ِٓ خفط ِذ١ٔٛ٠بث اٌؼّالء اٌّغ١١ٍٓ ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك ػٍٝ اٌش

 رٌه ّٔٛ ِذ١ٔٛ٠بث ػّالء اٌخصذ٠ش. "

 

ٔمط١خ١ٓ بّمذاس سببط ٚاٌخغبئش ع١ذ اسحفؼج ِؼذالث اٌفٛائذ بطب١ؼت اٌغبي، اسحفبع صبفٝ اٌذ٠ٓ ٌٗ أرش وب١ش ػٍٝ لبئّت األ"

 ." % اسحفبع فٝ حىٍفت االلخشاض (6.ِئ٠ٛخ١ٓ اظبف١خ١ٓ ) عٛاٌٝ 
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 ب أؤِٓ أْأٔ سببط ٚاٌشبغ١ت ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك، ٟٚ٘ ألً ِّب وٕج أسغب.١ضت ٌىً ٘زٖ اٌؼٛاًِ، أخفعج األٚٔخ "

ٔخبس اٌىبًِ ع١ذ وبٔج اٌشبغ١ت فٝ ٌٝ اإلئخالي اٌفخشة اٌمبدِت ػٕذِب ٔؼٛد ِٓ سبغ ئٌٝ آخش  عٛف حخغغٓ اٌشبغ١ت

أدٜ أخفبض اإلٔخبس ئٌٝ خغبئش فٟ ؽٙش  ع١ذ األٚي ٌشبغفٝ افعً ِٓ ِخٛعػ اٌشبظ اٌؾٙشٜ أبش٠ً ِٚب٠ٛ أؽٙشٜ 

ٛ١ٔٛ٠ ." 

 

اٌغٛالس ٚاٌبٕض٠ٓ بٕغبت أوزش ِٓ  اسحفغ -اٌغىِٛت فٟ ؽٙش ١ٌٛ٠ٛ ِٓ لبً فٟ ظٛء صٌٛت أخشٜ ِٓ اسحفبع اٌخىب١ٌف "

م١ّت اٌ ظش٠بت جسحفؼوّب اخشٜ ٔمطخ١ٓ ِئ٠ٛخ١ٓ أسفغ عؼش اٌفبئذة ِشة ٚحُ ٪ 57اٌىٙشببء بٕغبت  ، ٚاسحفؼج٪.6

حعخ١ّت ٚعٕؼًّ ػٍٝ حؼ٠ٛط رٌه بشفغ األعؼبس اٌّغ١ٍت ٚاالعخفبدة ِٓ أعؼبس  حٛاصٗ اٌؾشوت ظغٛغبً  - اٌّعبفت

  .اٌذٚالس أِبَأخؼبػ اٌض١ٕٗ االعخش١ٌٕٟ ٚا١ٌٛسٚ  ٔخ١ضت خصذ٠شاٌ

 

 ،حغم١مٙب مذ إٔٔب ٔغخط١غأػخاٌخٝ ٌٍٛصٛي ئٌٝ ِغخ٠ٛبث اٌشبغ١ت  باٌم١بَ بِٙٛس اٌخٝ ٠ضب ِٓ األال ٠ضاي أِبِٕب اٌىز١ش  "

ظشٚس٠ت  ؼٛاًِئٌٝ صٕب ِغ خفط اٌخىب١ٌف ٚحغغ١ٓ سأط اٌّبي اٌؼبًِ و عٕشوض ػٍٝ اعخّشاس ّٔٛ اٌّب١ؼبث، صٕببً 

٠ٚضب  ٝاٌّبٌِشوضٔب فٟ  وب١شاً  فبسلبً اٌخؼ٠ُٛ ِٚب صبعبٗ ِٓ اسحفبع األعؼبس فٝ األعٛاق اٌّغ١ٍت لذ أعذد  .ٌخغم١ك ٘زا

 ؽٙش اٌمبدِت ".األفٟ  ِٓ رٌه عخفبدةاإلػٍٝ  ٔؼًّأْ 

 
 

 



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

 

 41 من 1صفحة             7142أغسطس  41

 إيرادات وربحية ليسيكو
 

 لمحه من قائمة األرباح والخسائر 

 % األو النصف  % الربع الثئنى 

 02/06 7106 7102 02/06 7106 7102 )مليون ج.م(

 %68. 676.5 767.8 %88. ..66. 666.8 الصحً 

 %55. 867.7 668.5 %65. 66.8. 8.8.7 البلط

 %56. 86.7 66.8 %.8. 6... 5.8. المٌئهخلطئت 

 %421 11081 .4.4348 %411 31181 0.181 صافي المبيعات 

 %7.6 %65.7 %6..7 %5.5 %67.6 %6..7 الصحً/ صئفً المبٌعئت )%(

 %56. (7.6.6) (877.7) %55. (..6.7)  (565.6)  تكلفة المبٌعئت  

 %(5.6.) %(6..6) %(67.7) %(6.7.) %(8..6) %(66.7) تكلفة المبٌعئت / صئفً المبٌعئت )%(

 %101 0.84 71087 %171 3181 43483 مجمل الربح 

 %5.6. %8.6 %86.5 %6.7. %8.8 %88.5 هئمش مجم  الربح )%( 

 %66. (68.8)  (68.5.)  %58. (68.8)  (66.6)  مصئرٌف توزٌع وإدارٌه ):.ت.أ(

 %(6..) %(5.8.) %(6.6.) %(6..) %(..6.) %(6.8.) :.ت.أ / صئفً المبٌعئت )%(

 %8.5 (6.8)  (8.5.)  - 8.8 (7.6)  /)مصروفئت( تشغٌ  أخرىتصئفً إٌرادا

 %8.. %(6..) %(...) - %7.. %(...) /)مصروفئت( تشغٌ  أخرى )%(تصئفً إٌرادا

 - (1081)  41183 - (4181)  1282 أرباح التشغيل

 - - %8.6 - - %..8 هئمش أربئح التشغٌ  )%(

 - (181.)  3783 - (3184)  4382 )خسارة(صافي الربح 

 - - %8.6 - - %8.6  )%(هئمش صئفً الربح 

 

 . رباح مقارنة بالربع السابقمن األ خفضاستمرار التحسن ولكن تأثير شهر رمضان  :7102 عاممن  الثانى الربع
 

 ن تأثير شهر رمضان على التكاليف وتخفيض األرباحتواصل الشركة تحقيق أرباح للربع الثاني على التوالي على الرغم م

 ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك .

دوات الصحٌة طلب فى السوق المحلى مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق لقطئعى الخلطئت واألال فى شمدت الشركة ضعف

: السئبق و لكن عوض ئلفترة من العمقئرنة بنفس ا أق  المبٌعئت كئنت كمٌئتوبشك  عئ:  ،بٌنمئ شمد قطئع البلط نمو طفٌف

 المصرى . هسواق تبعئا لتعوٌ: الجنٌسعئر فى جمٌع األهذا تحسن األ

روبئ والتصنٌع لحسئب الغٌر مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق أولى المملكة المتحدة وإدوات الصحٌة رتفع حج: تصدٌر األا

دوات الصحٌة سعئر األأاالقلٌمٌة. تحسن متوسط  التصدٌرٌة سواقالمبٌعئت فى السوق المحلى واألانخفئض ممئ عوض ذلك 

تعوٌ: ل اإلٌجئبى ثراألكذلك سعئر على مدار العئ: السئبق وثر التراكمى لزٌئدة األلٌعكس األ مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق

 سعئر التصدٌر.أالمصرى على متوسط  هالجنٌ



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

 

 41 من 0صفحة             7142أغسطس  41

سعئر البلط مقئرنة بنفس أٌعئت عن نفس الفترة من العئ: السئبق . تحسن متوسط شمد قطئع البلط تحسن طفٌف فى حج: المب

 فى أعقئب 1027شمر ٌنئٌر فى فى نمئٌة العئ: السئبق والتى تمت سعئر ثر التراكمى لزٌئدة األٌعكس األل الفترة من العئ: السئبق

 المصرى.   هلجنٌاتعوٌ: 

 

ملٌهون جنٌهه  685لتبله  العهئ: السهئبق  بنٕفظ اٌفخنشة ِنٓ ةنهمقئر ٪76العهئ: بنسهبة  رتفعت إٌرادات لٌسٌكو فى الربهع الثهئنى مهن ا

من عهئ:  األو % )الربع 7(. مقئرنة بئلربع السئبق ارتفعت االٌرادات بنسبة هملٌون جنٌ 6.5.5:  1025)الربع الثئنى من عئ: 

ات الصهحٌة والخلطهئت نتٌجهة زٌهئدة دومهن ضهعف حجه: المبٌعهئت فهى قطهئعى األ( علهى الهرغ: هملٌون جنٌه 6.6.8:  1027

 سعئر التصدٌر. أسعئر المحلٌة التى تمت وتضخ: جمٌع األ

 

:  7..8)اٌشبغ اٌزبٔٝ ِٓ ػبَ  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ 565.6% ِمبسٔت بٕفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك ٌخبٍغ 55بٕغبت  ثب١ؼفؼج حىٍفت اٌّباسح

ئلجنٌههه ب مرتبطههةرتبطههة بئلعملههة الصههعبة، وبسههبب تضههخ: التكههئلٌف النتٌجههة لتهه ثٌر التعههوٌ: علههى التكههئلٌف الم( ١ٍِٗننْٛ ص١ٕنن 6.7

 المصري بشك  عئ:.

 

١ٍِْٛ ص١ٕٗ )اٌشبغ اٌزبٔٝ ِنٓ ػنبَ  6..6.% ِمبسٔت بٕفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك ١ٌبٍغ 686اسحفغ ِضًّ سبظ اٌشبغ اٌزبٔٝ بٕغبت 

% ػنٓ ٔفنظ اٌفخنشة ِنٓ اٌؼنبَ اٌغنببك. 8.8ت بٕغبت % ِمبس88.5ٔ( عضٍج اٌؾشوت ٘بِؼ ِضًّ سبظ ١ٍِْٗٛ ص١ٕ 7..6:  7..8

( وّنب أخفننط  ١ٍِٗنْٛ ص١ٕن 66.6.:  6..8ِنٓ ػنبَ  األٚي% ِمبسٔنت بنبٌشبغ اٌغنببك ) اٌشبنغ ..8أخفنط ِضّنً اٌنشبظ بٕغنبت 

 % (85.6:  6..8ِٓ ػبَ  األٚئمطت ِئ٠ٛت ) اٌشبغ  ..8٘بِؼ ِضًّ اٌشبظ ِمذاس 

 أخفعجبصورة نسبٌة فقد ٌٚىٓ  ،١ٍِْٛ ص١ٕٗ 66.6ٌخبٍغ ٪ 58بٕغبت  داس٠تٌب١ؼ١ت ٚاإلا اسحفؼج اٌّصشٚفبثِطٍمت،  صٛسةب ٚ

% فً الربع 26.2% مقئرنة بنسبة 26.1نقطة مجوٌة لتبل   2.9بمقدار  من صئفً المبٌعئت داس٠تاٌب١ؼ١ت ٚاإل اٌّصشٚفبثنسبة 

 .1025من عئ:  لثئنىا

 

 اٌزنبٔٝفنٟ اٌشبنغ  خنشٜأ٠نشاداث حؾنغ١ً ئ ١ٍِْٛ ص١ٕٗ 8.8ص١ٕٗ ِمبسٔت ١ٍِْٛ  7.6حؾغ١ً أخشٜ  ِصبس٠فصبفٟ  عضٍج اٌؾشوت

ِخصصنبث ٠ّزنً سد  ١ٍِٗنْٛ ص١ٕن 8.6ِبٍنغ  7..8اٌشبغ اٌزنبٔٝ ِنٓ ػنبَ فٝ خشٜ ٠شاداث اٌخؾغ١ً األئ حخعّٓ. 7..8ِٓ ػبَ 

 . ٝ اٌغشض ِٕٙبفأخ

بخسئرة  ٌه فى هذا الربع من العئ: مقئرنة ملٌون جن 7.7. قدرهسجلت الشركة ربح تشغٌلى )الربح قب  الفئجدة والضرٌبة( 

سجلت الشركة هئمش ربح  .اٌّبظٝؼبَ آٌِ  اٌزبٔٝفٟ اٌشبغ  ملٌون جنٌه ..29تشغٌلٌة )خسئرة قب  الفئجدة والضرٌبة( بلغت 

 61.5:  1027من عئ:  األو % ) الربع 9الربح التشغٌلى بنسبة  انخفض% .مقئرنة بئلربع السئبق 8.2تشغٌلى لمذا الربع 

 %(9.5:  1027من عئ:  األو نقطة مجوٌة ) الربع  2.6هئمش الربح التشغٌلى للشركة بمقدار  انخفض( كمئ هملٌون جنٌ

 16.2بـ ملٌون جنٌه مقئرنة  ..15لتص  الى  1027من عئ:  الثئنى% خل  الربع 6بنسبة  ٌةمصروفئت التموٌلال صئفى ارتفع

نتٌجة زٌئدة معد  الفئجدة على القروض من قب  البنك المركزى المصرى وجئء  1025عن نفس الفترة من عئ:  هملٌون جنٌ

 .المصرى على قروض الشركة بئلعملت االجنبٌة هالسبب الرجٌسى فى ارتفئع مجم  الدٌن نتٌجة تئثٌر تعوٌ: الجنٌ

خسئرة فرق سعر ئنى مقئرنة بخل  الربع الث هملٌون جنٌ 7.7قئب  ارتفئع المصئرٌف التموٌلٌة مكئسب فرق سعر عملة بمبل  

 .1025خل  الربع الثئنى من عئ:  ملٌون جنٌه ..2عملة 

ٚفش ظش٠بٝ فٝ اٌشبغ اٌزبٔٝ ِٓ ػبَ  ١ٍِْٛ ص١ٕٗ ...ِمببً  ص١ٍِٗ١ْٕٛ  ..6ػببء ظش٠ب١ت ٌٙزا اٌشبغ أصبفٝ  عضٍج اٌؾشوت

 .١ٍِْٗٛ ص١ٕ 5ٌؾشوبث اٌؾم١مت بّبٍغ اسببط أػٍٝ حٛص٠ؼبث  تب٠اٌعش بغبب 7..8

 هملٌون جنٌ 69.2مقئرنة بصئفى خسئرة بلغت  ملٌون جنٌه 26.7من هذا العئ: صئفى ربح بل   الثئنىفى الربع  سجلت الشركة

% . مقئرنة بئلربع السئبق انخفض صئفى الربح 1.6عن نفس الفترة من العئ: السئبق. هئمش صئفى الربح للشركة لمذا الربع 

 نتئج خل  شمر رمضئن.ت ثٌر تخفٌض اإل( نتٌجة هملٌون جنٌ 28.5:  1027من عئ:  األو % )الربع 17بنسبة 

 

 



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

 

 41 من 1صفحة             7142أغسطس  41

 لى الربحيةإجمالية يعيد الشركة يرادات وتحسن الهوامش اإلارتفاع اإل: 7102عام من  األولالنصف  نتائج 

 2.262.8  تبللمقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق  1027من عئ:  األو فى النصف  %70اإلٌرادات بنسبة  رتفعتا

تعوٌ: فى أعقئب  األو ممئ ٌعكس األثر التراكمً الرتفئع األسعئر الذي ت: فً نمئٌة العئ: المئضً وكذلك الربع  هملٌون جنٌ

: السئبق بٌنمئ ئدوات الصحٌة نتٌجة نمو الصئدرات مقئرنة بنفس الفترة من العاألتحسن حج: مبٌعئت  .الجنٌه المصرى

 .خلطئت مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبقانخفض حج: مبٌعئت البلط وال

 7..2هئمش مجم  الربح بمعد   ارتفع كمئملٌون جنٌه ،  156.1 لٌبل % 665مجم  الربح بنسبة  ارتفعنتٌجة لذلك و

 .العئ: السئبق% عن نفس الفترة من 8.7بنسـبة  مقئرنة %..16نقطة مجوٌة لٌبل  

بصورة نسبٌة  ولكن ملٌون جنٌه ، ..261% لتبل  66اإلدارٌة بنسبة و البٌعٌة مصروفئتال ارتفعتبصورة مطلقة 

% مقئرنة بنسبة 26.6لتص  نقطة مجوٌة  2.6بمقدار  من صئفً المبٌعئت واإلدارٌة بٌعٌةمصروفئت الالنسبة  انخفضت

 .1025عئ:  األو النصف فى  8%..2

 جنٌهملٌون  6.8 ئفً مصئرٌف التشغٌ  األخرىصب ِمبسٔت ملٌون جنٌه  ..21أخرى تشغٌ   مصئرٌفصئفً  سجلت الشركة

 .1025من عئ:  األو فى النصف 

مقئرنة من العئ:  األو فى النصف  هملٌون جنٌ 200.6 ( بل قب  الفئجدة والضرٌبة ربح) ربح تشغٌلىسجلت الشركة 

بل  هئمش الربح  ئ: السئبق.عن نفس الفترة من الع ملٌون جنٌه 6.9. تقب  الفئجدة والضرٌبة( بلغ خسئرة) خسئرة تشغٌلٌةب

 .%8.9 من العئ: األو فى النصف  التشغٌلى للشركة

مقئرنة بنفس ملٌون جنٌه  55.2 ص  إلىتل 1027من عئ:  األو خل   النصف  %2.مصروفئت التموٌ  بنسبة  ارتفعت

 .رىلمص هبئلجنٌ اإلقتراضوارتفئع معد  الفئجدة على  قتراضزٌئدة اإلبسبب  1025 عئ: الفترة من

حخعّٓ  .اٌؼبَ اٌغببك ٔفظ اٌفخشة ِٓ ١ٍِْٛ ص١ٕٗ فٝ 6.8ِمببً  ١ٍِْٛ ص١ٕٗ 6.5. ٠ب١تظش ػببءأصبفٝ  عضٍج اٌؾشوت

  .سببط اٌؾشوبث اٌؾم١متأظشائب ػٍٝ حٛص٠ؼبث  ١ٍِْٗٛ ص١ٕ 5 ِبٍغ 6..8ِٓ ػبَ  األٚيػببء اٌعشائب فٝ إٌصف أ

 عن نفس الفترة من العئ: السئبق. هملٌون جنٌ ..80 خسئرةفى مقئرنة بصئ هملٌون جنٌ 61.6 ربحسجلت الشركة صئفى 

 .%6نسبة  1027من عئ:  األو بل  هئمش صئفى ربح الشركة فى النصف 
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 التحليل القطاعي

 األدوات الصحية
 

 تحليل قطاع األدوات الصحية 

 % األو النصف  % الربع الثئنى 

 7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       عئت الصحً )بئأللف قطعة(مبٌ

 %68 686 6.6 %66 .56 5.8 مصر 

 %.6 65 76 %8.. 66 68 لبنئن  

 %5.. 865,. 566,. %... .68 .68 تصدٌر 

 %411 7.333 7.171 %12 4.711 4.422 )بئأللف قطعة(أجمئلً مبٌعئت الصحً 

 %6.8 %65.7 %66.8 %7.. %66.7 %6..7 تصدير / إجمالي المبيعات %

       

 %417 31381 11187 %4.7 41284 30187 إٌراد مبٌعئت الصحً )ملٌون ج.:( 

 %85. 66.8. 887.7 %86. ..76. 6.6.8 متوسط سعر بٌع القطعة )ج.: /قطعة(

 %55. 6..6. 86.8. %.6. 66.6. 8.6.5 متوسط تكلفة القطعة )ج.: /قطعة(

 %.6. (6.6.6) (567.8) %57. (75.6.) (866.5) تكلفة مبٌعئت الصحً  

 %5.6 66.6 866.6 %676 68.8 6.8.. مجم  الربح لقطئع الصحً

 %..8. %7.5. %65.6 %7.6. %7.6. %66.6 هئمش مجم  الربح القطئع الصحً 

 

 :7102عام  من الثانىالربع 

انخفض حج: مبٌعئت قطعة(  60..62ملٌون قطعة ) انخفض بـ  2.1%  لٌبل  6بنسبة  ةالصحٌاألدوات حج: مبٌعئت  انخفض

قطعة(.  591% ) ارتفع بـ 1قطعة ( بٌنمئ ارتفع حج: مبٌعئت لبنئن بنسبة  .61.67% ) انخفض بـ  7السوق المحلى  بنسبة 

 مع استقرار حج: مبٌعئت التصدٌر بنفس معدالت نفس الفترة من العئ: السئبق.

نخفئض جئء نتٌجة انخفئض قطعة ( معظ: اإل 768..7انخفض بـ  % )5مقئرنة بئلربع السئبق انخفض حج: المبٌعئت بنسبة 

%  ) ارتفعت بـ 17.9قطعة (. ارتفعت مبٌعئت لبنئن بنسبة  71.556% ) انخفض بـ 8..2مبٌعئت السوق المحلى بنسبة 

 قطعة (. 20.617% ) انخفض بـ ..2قطعة (. انخفض حج: مبٌعئت التصدٌر بنسبة  8.166

ثر التراكمى جنٌه للقطعة لٌعكس األ 606.1مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق لٌبل   %87بنسبة  القطعة فع متوسط سعرارت

سعئر التصدٌر. أالمصرى على متوسط  هثٌر تعوٌ: الجنٌ تأٌضئا و 1027شمر ٌنئٌر فى وسعئر على مدار العئ: السئبق لزٌئدة األ

( نتٌجة الت ثٌر جنٌه 159.2:  1027من عئ:  األو ع % )الرب..26مقئرنة بئلربع السئبق بنسبة  سعر القطعةارتفع متوسط 

على سعراا فى هذا الربع وارتفئع االسعئر المحلٌة التى تمت فى وزٌئدة نسبة تصدٌر المنتجئت األالكئم  للتعوٌ: فى هذا الربع 

 .1027بداٌة عئ: 

:  1025من عئ:  الثئنىلٌون جنٌه ) الربع م 669.1لتبل   سئبق% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: ال81ارتفعت اإلٌرادات بنسبة 
( هملٌون جنٌ 665.9:  1027من عئ:  األو % ) الربع 5.5ٌرادات مقئرنة بئلربع السئبق ارتفعت اإل (.هملٌون جنٌ 297.2
 ضعف حج: المبٌعئت.على الرغ: من  فضلٌة التسعٌرأنتٌجة 

وذلك بسبب جنٌه للقطعة  ..106فترة من العئ: السئبق لٌبل  % مقئرنة بنفس ال60رتفع متوسط تكلفة القطعة المبئعة بنسبة ا
فرضتمئ الحكومة على الكمربئء والوقود  نتٌجة الزٌئدة التىارتفئع التكئلٌف بعد تعوٌ: الجنٌه المصري وارتفئع األسعئر المختلفة 
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السبب الرجٌسى فى ذلك إلى وٌرجع % 27رتفع متوسط تكلفة القطعة المبئعة بنسبة امقئرنة بئلربع السئبق  وضرٌبة المبٌعئت.
 شمر رمضئن.والذى وافقه نتئج فً شمر ٌونٌو إلانخفئض ا

( كمئ تحسن جنٌهملٌون  61.8:  1025من عئ:  الثئنى)الربع  جنٌهملٌون  229.8% لٌبل  156ارتفع مجم  الربح بنسبة 
%( مقئرنة 25.7:  1025من عئ:  الثئنىع % )الرب66.6نقطة مجوٌة لٌبل   25.7هئمش مجم  ربح األدوات الصحٌة بمقدار 

:  1027من عئ:  األو % مقئرنة بئلربع السئبق )الربع 0.6مجم  الربح بنسبة  انخفض بٌنمئبنفس الفترة من العئ: السئبق. 
و  % (66.7:  1027من عئ:  األو نقطة مجوٌة ) الربع  ..1هئمش مجم  الربح بمقدار  انخفض( كمئ جنٌهملٌون  210.2
 .نتئج فى شمر ٌونٌو السبب الرجٌسى فى ذلك الى ارتفئع تكئلٌف اإل ٌرجع

 :7102عام  من األولالنصف  نتائج

حج: مبٌعئت ارتفع ، قطعة( 95.0.1)ارتفع بـ ملٌون قطعة  ..1% لٌبل  .بنسبة  ةالصحٌاألدوات حج: مبٌعئت  ارتفع
التصنع فرٌقٌئ وأروبئ ووأالمملكة المتحدة و منلتصدٌر امبٌعئت جئء نمو  .طعة(ق 278.557 ارتفع بـ) %.2التصدٌر بنسبة 
المبٌعئت فى كمئ انخفضت  ،قطعة ( 76.965) انخفضت بـ  %8انخفضت مبٌعئت السوق المحلٌة بنسبة  بٌنمئ لحسئب الغٌر
 .(قطعة 5.590) انخفضت بـ % 9لبنئن بنسبة 

بل  % مقئرنة بنفس الفتر.8متوسط أسعئر األدوات الصحٌة بنسبة  ارتفع ممئ ٌعكس األثر التراكمً  جنٌه للقطعة 185.5ة من العئ: السئبق ٌل
 وأثر التعوٌ: على الجنٌه المصري على متوسط أسعئر التصدٌر. 1027وفً ٌنئٌر  سئبقالرتفئع األسعئر خل  العئ: ال

% 69.8، تمث  الصئدرات نسبة ملٌون جنٌه  595.1لتبل   سئبق% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: ال91اإلٌرادات بنسبة  ارتفعت
 .1025فً عئ:  %5..6من حج: المبٌعئت مقئرنة بنسبة 

نتٌجة لت ثٌر التعوٌ: على التكئلٌف المرتبطة بئلعملة الصعبة،  جنٌه للقطعة 287.8% لٌبل  ..بنسبة  القطعةمتوسط تكلفة  ارتفع
 ئلجنٌه المصري بشك  عئ:.ب مرتبطةوبسبب تضخ: التكئلٌف ال

( كمئ جنٌهملٌون  69.6:  1025من عئ:  األو ملٌون جنٌه )النصف  169.9% لٌبل  606  ربح األدوات الصحٌة بنسبة ارتفع مجم
 .%(..25:  1025من عئ:  األو ) النصف  %6..6نقطة مجوٌة لٌبل   28.2هئمش مجم  ربح األدوات الصحٌة بمقدار  ارتفع

 البالط

 تحليل قطاع البالط 

 % األو ف النص % الربع الثئنى 

 7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       مبٌعئت البلط )بئأللف متر مربع(

 %66 56.,.. 6,886 %5.. 5,675 .6.,6 مصر

 %57 666 866 %66 856 66. لبنئن 

 %.8 .67,. 5.8,. %66 658 685 تصدٌر 

 %17 47.111 44.1.4 %414 0.102 1.131 أجمالي مبيعات البالط 

 %(6..) %..5. %8.8. %(7..) %8.7. %..8. تصدٌر / إجمئلً المبٌعئت %

       

 %411 72181 31.81 %401 .4328 74781 إيراد مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %67. 88.8 65.6 %68. ..86 66.8 (1متوسط سعر البٌع )ج.: /:

 %58. 88.6 66.6 %58. ..85 65.8 (1متوسط التكلفة )ج.: / :

 %67. (885.6) (688.6) %55. (..56.) (..8.7) لفة مبٌعئت البلط تك

 - (8.6) 6.7 - (6.6) 7.6 مجم  الربح القطئع البلط

 - - %8.5 - - %..6 هئمش مجم  الربح قطئع البلط 
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 :7102من عام  الثانىالربع 

 ملٌون متر مربع 5بل  ٌل متر مربع ( .77.08) سئبق% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: ال2بنسبة  البلطحج: مبٌعئت  ارتفع 

متر مربع ( بٌنمئ  105.519%  ) .ارتفع حج: المبٌعئت فى السوق المحلى بنسبة  .1027فى الربع الثئنى من عئ: 

% 6متر مربع ( كمئ انخفض حج: التصدٌر بنسبة  206.607 بـ % ) انخفض6.انخفض حج: المبٌعئت فى لبنئن بنسبة 

 متر مربع (. 069..1 بـ )انخفض

متر مربع ( والسبب  687.295 بـ % )ارتفع20.8سواق بنسبة ق ارتفع حج: المبٌعئت فى جمٌع األمقئرنة بئلربع السئب

 متر مربع (. ارتفع حج: مبٌعئت 627.781 ارتفع بـ% )22.2السوق المحلى بنسبة مبٌعئت الرجٌسى فى ذلك هو نمو 

متر  5.775. ارتفع بـ% )5.9( كمئ ارتفع حج: التصدٌر بنسبة تر مربعم 11.568ارتفع بـ % )29.6بنسبة لبنئن 

 (.مربع

ممئ ٌعكس األثر التراكمً الرتفئع األسعئر  جنٌه للمتر المربع 66.1 % لٌبل 61بنسبة  متوسط صئفً أسعئر البٌع ارتفع

نة بئلربع السئبق مقئر دٌر.وأثر تعوٌ: الجنٌه المصري على متوسط أسعئر التص 1027خل  العئ: المئضً وفً ٌنئٌر 

  .للمتر( جنٌه 2..6:  1027من عئ:  األو % ) الربع 6.1سعئر بنسبة ارتفع متوسط األ

)الربع الثئنى من عئ:  ملٌون جنٌه 121.5% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق لتبل  .6ٌرادات البلط بنسبة إ ارتفعت

:  1027من عئ:  األو % )الربع ...2ارتفعت االٌرادات بنسبة  ألو ا(. مقئرنة بئلربع جنٌهملٌون  267.8:  1025

   .(جنٌهملٌون  286.8

األثر  ممئ ٌعكس متر المربعجنٌه لل 1..6لٌبل   سئبق% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: ال1.بنسبة  مترمتوسط تكلفة ال ارتفع

على التكئلٌف خل  العئ: المئضً وأثر تعوٌ: الجنٌه التراكمً الرتفئع معدالت التضخ: والزٌئدات التً فرضتمئ الحكومة 

من  األو )الربع    % 1 ارتفع متوسط التكلفة بنسبة األو مقئرنة بئلربع  المصري على متوسط تكئلٌف المواد المستوردة.

شمر  قتصئدى خل ورات الحج: اإلستفئدة من وفنتٌجة تخفٌض حج: االنتئج وعد: اإلللمتر(  جنٌه 66.5:  1027عئ: 

 رمضئن.

عن نفس  جنٌهملٌون  6.6فى الربع الثئنى مقئرنة بمجم  خسئرة  جنٌهملٌون  5.6ت الشركة مجم  ربح لقطئع البلط سجل

مقئرنة بئلربع السئبق ارتفع  .%6.2 نسبة 1027بل  هئمش مجم  الربح فى الربع الثئنى من عئ:  ،الفترة من العئ: السئبق

نقطة  2، وارتفع هئمش مجم  الربح بمقدار ( ملٌون جنٌه 6.2:  1027من عئ:  األو  % )الربع209مجم  الربح بنسبة 

 سعئر.متوسط األنتٌجة ارتفئع كلا من حج: المبٌعئت و %(1: 1027مجوٌة )الربع األو  من عئ: 

 :7102من عام  األولنتائج النصف 

متر مربع( لٌبل   978.660 بـ انخفضلسئبق )% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: ا8البلط بنسبة حج: مبٌعئت انخفض  

كمئ انخفض  ،متر مربع( 610.5.9 انخفض بـ% )6مبٌعئت السوق المحلٌة بنسبة حج: انخفض  .ملٌون متر مربع 22.6

انخفض % )10و انخفض حج: مبٌعئت التصدٌر بنسبة ( متر مربع .199.59 انخفض بـ% ).6بنسبة  لبنئنمبٌعئت  حج:

 نحئء الشرق األوسط.أقتصئدٌة فً بقٌة فً لٌبٌئ والقٌود اإل نتٌجة لألحوا  السٌئسٌةبع( متر مر 668.107 بـ

ممئ ٌعكس األثر التراكمً الرتفئع جنٌه للمتر المربع  7..6% لٌص  إلى 65متوسط صئفً أسعئر البٌع بنسبة  ارتفع

 ي على متوسط أسعئر التصدٌر.وأثر التعوٌ: على الجنٌه المصر 1027األسعئر خل  العئ: المئضً وفً ٌنئٌر 

من  األو ملٌون جنٌه فى النصف  ..698% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق لتبل  ..ارتفعت اٌرادات البلط بنسبة 

 (. جنٌهملٌون  175.5:  1025من عئ:  األو ) النصف  1027عئ: 

نتٌجة لت ثٌر  جنٌه للمتر المربع 66.9مئضً لٌبل  % مقئرنة بنفس الفترة من العئ: ال8.ارتفع متوسط تكلفة المتر بنسبة 

 لجنٌه المصري بشك  عئ:.مرتبطة بئالتعوٌ: على التكئلٌف المرتبطة بئلعملة الصعبة، وبسبب تضخ: التكئلٌف ال

 األو فى النصف  جنٌهملٌون  8.6مقئرنة بمجم  خسئرة  جنٌهملٌون  9.5مجم  ربح لقطئع البلط  األو سج  النصف 

 %.1نسبة  1027من عئ:  األو . بل  هئمش مجم  الربح فى النصف  1025من عئ: 
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 خالطات المياه

 

  خالطات المياهتحليل قطاع 

 % األو النصف  % الربع الثئنى 

 7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       مبٌعئت خلطئت المٌئه )بئلقطعة(

 %66 65,666 .65,58 %.7 88.,65 766,.8 مصر

 %. 678 - %. 678 - تصدٌر

 %27 20.313 01.1.1 %11 31.001 71.132 )بالقطعة(إجمالي مبيعات خالطات المياه 

 %(6..) %6.. %... %(...) %... %... تصدٌر / إجمئلً المبٌعئت %

 %410 7081 3287 %474 4482 4187 إيراد مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %..8 ...65 788.6 %8.6 ..668 ..786 عة(متوسط سعر بٌع القطعة )ج.: /قط

 %66. 856.6 ..666 %68. 856.8 555.7 متوسط تكلفة القطعة )ج.: /قطعة(

 %6.. (8.6.) (6..8) %7.. (8.7) (6.8)   خلطئت المٌئهتكلفة مبٌعئت 

 %886 7.6 6.6. %75. ..6 ..6 خلطئت المٌئهمجم  الربح 

 %..6. %..86 %..58 %6.8 %..87 %66.6 خلطئت المٌئههئمش مجم  الربح 

  :7102الربع الثانى من عام 

قطعة خل  الربع الثئنى من  665..6قطعة مقئرنة بـ  10.567% لٌبل  0.حج: المبٌعئت خل  الربع الثئنى بنسبة انخفض 

 .قطعة ( 66.8.6: 1027من عئ:  األو % ) الربع 69مقئرنة بئلربع السئبق انخفض حج: المبٌعئت  .1025عئ: 

 جنٌه 668:  1025) الربع الثئنى من عئ: جنٌه للقطعة  587.2%  لٌص  إلى 206متوسط صئفى سعر القطعة بنسبة  ارتفع

مقئرنة بئلربع  .جنٌهوتكئلٌف االنتئج نتٌجة تعوٌ: المدخلت سعئر ارتفئع أ عوضسعئر التى تمت لتللقطعة( نتٌجة زٌئدات األ

  للقطعة( جنٌه..579: 1027من عئ:  األو % )الربع 2.2السئبق ارتفعت االسعئر بنسبة 

) الربع  ملٌون جنٌه 1..2% مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق لتص  إلى 12اٌرادات الربع الثئنى من العئ: بنسبة  ارتفعت

 األو %     ) الربع 68.6مقئرنة بئلربع السئبق فقد انخفضت االٌرادات بنسبة  .( جنٌهملٌون  22.7:  1025الثئنى من عئ: 

% من ..1سج  قطئع الخلطئت نسبة  .( قئب  ضعف حج: المبٌعئت ارتفئع االسعئر  جنٌهملٌون  16:  1027من عئ: 

 المجمعة عن نفس الفترة من العئ: السئبق .إٌرادات % من ..6ٌرادات المجمعة مقئرنة بنسبة إ

 جنٌهالتعوٌ: ه للقطعة لٌعكس تشكٌلة المنتجئت المبئعة وت ثٌر جنٌ 5....% لٌبل  78ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 

% 12مقئرنة بئلربع السئبق ارتفع متوسط تكلفة القطعة  المصرى على تكلفة المواد الخئ: المستوردة المستخدمة االنتئج.

لى عد: أدى إممئ للقطعة( بسبب انخفئض كبٌر فى حج: المبٌعئت واالنتئج  جنٌه 7..65:  1027من عئ:  األو )الربع 

 رات الحج: االقصئدى.وستفئدة من وفاإل

هئمش ( كمئ تحسن  جنٌهملٌون  6:  1025) الربع الثئنى من عئ:  جنٌهملٌون  6% لٌص  الى .5ارتفع مجم  الربح بنسبة 

بع السئبق مقئرنة بئلر .% (15.2:  1025) الربع الثئنى من عئ: % 66.6نقطة مجوٌة لٌص  إلى  9.1مجم  الربح بمقدار 

( كمئ انخفض هئمش مجم  الربح بمقدار جنٌهملٌون  20.7:  1027من عئ:  األو % )الربع 66انخفض مجم  الربح بنسبة 

 %(. 5.6.:  1027من عئ:  األو نقطة مجوٌة )الربع  22
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ى من عئ: % من مجم  ربح المجمعة )الربع الثئن6.8انخفضت نسبة قطئع الخلطئت من مجم  ربح المجمعة لٌص  الى 

 .خرىاألالشركة % ( نتٌجة تحسن ربحٌة قطئعئت 20:  1025

 :7102من عام  األولنتائج النصف 

قطعة لنفس  76.6.6قطعة مقئرنة بـ  80...6% لٌبل  18بنسبة  1027من العئ:  األو انخفض حج: مبٌعئت النصف  

 .1025الفترة من عئ: 

 6.0.2:  1025من عئ:  األو )النصف جنٌه للقطعة  581.6لى % لٌص  إ202صئفى متوسط سعر القطعة بنسبة ارتفع 

سعئر المواد الخئ: المستخدمة فى أالكبٌرة التى تمت لضبط ارتفئع  سعئرزٌئدة األوتشكٌلة المنتجئت  للقطعة( نتٌجة جنٌه

 .جنٌهاالنتئج وتكئلٌف االنتئج نتٌجة تعوٌ: ال

 67.1لتص  إلى مقئرنة بنفس الفترة من العئ: السئبق  %6.نسبة ب 1027من عئ:  األو ارتفعت االٌرادات خل  النصف 

ٌرادات إ% من 6.6سج  قطئع الخلطئت نسبة  .( جنٌهملٌون  16.5:  1025من عئ:  األو )النصف  ملٌون جنٌه

 المجمعة عن نفس الفترة من العئ: السئبق . إٌرادات% من 6.8المجمعة مقئرنة بنسبة 

 جنٌهال تعوٌ:لٌعكس تشكٌلة المنتجئت المبئعة وت ثٌر جنٌه للقطعة 696.5% لٌبل  69بنسبة متوسط تكلفة القطعة  ارتفع

 ئ: المستوردة المستخدمة االنتئج.المصرى على تكلفة المواد الخ

من عئ:  األو )النصف  1027من عئ:  األو ملٌون جنٌه خل  النصف  26.7% لٌبل  216ارتفع مجم  الربح بنسبة 

 األو )النصف   %1.2.نقطة مجوٌة لٌص  إلى  26.0هئمش مجم  الربح بمقدار  تحسن( كمئ جنٌهن ملٌو 5.9:  1025

 .%( 17.2:  1025من عئ: 

 

 المركز المالي 

  .ملٌون جنٌه 6.066.6لتبل  % 9بنسبة  1027 ٌونٌونمئٌة فى شركة القٌمة أصو   ارتفعت

 .ن جنٌهملٌو 2.991.8بل  تل %22بنسبة  إجمئلً االلتزامئتارتفع 

 جنٌهملٌون  2.629مقئرنة بـ  جنٌهملٌون  82.8..2لٌبل    جنٌهملٌون  251.7% مئ ٌعئد  21بنسبة الدٌن ارتفع إجمئلى 
 .1025بنمئٌة عئ: 

 جنٌهملٌون  9.2.7مقئرنة  بـ  جنٌهملٌون  2.225.7لٌبل   جنٌهملٌون  276.2% مئ ٌعئد  29أرتفع صئفى الدٌن بنسبة 
 .1025فى نمئٌة عئ: 

 . 1025فً نمئٌة عئ:  0.96بمعد   مقئرنة 2.08% لتص  إلى .2ارتفعت نسبة صئفى الدٌن إلى حقوق الملكٌة بنسبة 
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

 :7102لعام النظرة المستقبلية 

ر نمو صادرات األدوات ستميتتوقع الشركة أن كما  .العام حتى نهايةفي تحقيق أرباح  الشركةتستمر  من المتوقع أن 

استمرار يقابل ارتفاع األسعار في السوق المحلية. وما تبعه من التصدير و نشاطالصحية واالستفادة من تأثير التعويم على 

 واإلقليمية. المحليةاألسواق  ضعفهذه اإليجابيات استمرار 

 

٠غخّش ٘زا اٌخغغٓ فٝ اٌشبغ اٌزبٌذ ِذػِٛبً ْ أؽٙذث ِب١ؼبث اٌغٛق اٌّغ١ٍت حغغٓ ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك ِٚٓ اٌّخٛلغ 

 ّٔٛ اال٠شاداث.بعخّشاس ب

 

و بداية عام  6102نهاية عام  فيو .واألصول والتكاليف صادراتال قيمة في حادة زيادة الشركة شهدت التعويم، ضوء في

 جنيهنتيجة تعويم ال ةالمتوقع التكاليف زيادة لتغطى المحلية السوق في عدة مرات سعاراأل برفع الشركة قامت 6102

 .المصرى

 

ترى الشركة ت ثٌر زٌئدة التكئلٌف المتعددة والتى تتمث  فى معدالت الفواجد و الوقود سوف  1027من عئ: فى الربع الثئلث 

سعئر لتعوٌض ذلك فى شمر ٌولٌو ئمت الشركة فى نفس الوقت برفع األو الكمربئء ومئ نت  عن التضخ: بشك  عئ: . ق

الثئنى  ربعستفئدة من زٌئدة االنتئج مقئرنة بئلربع السئبق والذى تبع ت ثٌر شمر رمضئن فى التوقع الشركة اإلأغسطس كمئ تو

 1027من عئ: 

 

التضخم ستستمر معدالت الفوائد و لى متىإو الذى سوف يستقر هو سعر الصرف ماو التعويم، استمرار كيفية على اعتمادا  

 فى نتئج ال تحسن الشركة شمدت البد أن ،لبقية العام ستهالكواإل المحلية التكاليف على ذلك تأثير ومارتفاع المحلى باإل

 .األو  لنصفعن نتئج  ا القادمة األشهر

 

 التي التحدياتزالت  ما ،السوق المحلى فيسعار ارتفاع األالمصرى و جنيهالعلى  تعويملنتائج  اإليجابي األثر من الرغمبو

عن حصتها فى السوق  الدفاع في ستثمارإلا الشركة وستواصل. تتغير لم معها للتعامل الخطط الموضوعةو الشركة تواجه

 تقليل على تعمل الوقت نفس وفي لتصديرفى أسواق ا جديدة فرص عن والبحث المحلى السوق منالمزيد  المحلى وكسب

 .العامل المال ورأس وميةالعممصروفات وال تكاليفال

 

مستمر في حجم الصادرات  وأن تشهد نمو 6102متبقية من عام لفترة الفى اأرباح فى صاأن تحقق  الشركةتتوقع إدارة 

 يرادات مع تقدم السنة. اإلو
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 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد الشركئت الراجدة فً إنتئج األدوات الصحٌة LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY لٌسٌكو )رمز األسم: :
هذه  فًعئمئ  60األوسط وأٌضئ واحدة من اكبر الشركئت المنتجة للبلط بمصر ولبنئن، وبخبرة تزٌد عن وبئلجودة التصدٌرٌة بئلشرق 

 الصنئعة وبخبرة أٌضئ فً أعمئ  التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.
 

ئر النئتجة عن الحج: االقتصئدي للنشئط والموقع تتمتع لٌسٌكو بمزاٌئ تنئفسٌة نتٌجة االنخفئض المئ: فً تكلفة العمئلة والطئقة واالستثم
. إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استخدا: مزاٌئ التكلفة الستمداف الحج: فً مصر ولبنئنالجغرافً واالستراتٌجً 

 . تنئفسٌة األكبر من السوق بجودة عئلٌة وب سعئر
 

، ولمئ تواجد هئ: بئلمملكة المتحدة وب سواق أخرى عدٌدة ب وروبئ، الصحٌة من األدوات تقو: لٌسٌكو بتصدٌر مئ ٌزٌد عن نصف إنتئجمئ
وان معظ: الكمٌئت التً ٌت: تصدٌرهئ تحم  االس: والعلمة التجئرٌة الخئصة بلٌسٌكو مع إنمئ تنت  أٌضئ بمئركئت وعلمئت تجئرٌة 

  لشركئت أوروبٌة.
 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     ر ج. غرغورطئه
   + 106 628 0022  تلٌفون:
   + 106 628 0019  فئكس:
  tgargour@lecico.com :الكترونًبرٌد 

 

 

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

 
ربمئ تتطئبق أو تتمئث  مع استخدا:  التًهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفئظ "قواج: النظرة المستقبلٌة" تتعلق ب عمئ  ووظئجف الشركة و

احد مفردات عل: المصطلحئت مث  "سوف" "تخطٌط" "توقعئت" "تنبؤات" أو مئ شئبه ذلك من التعبٌرات أو بمنئقشة بعض 
هذه القواج: قد تتضمن وصفئ لخطط االستثمئرات أو بعض التطوٌرات الجئرٌة بئلشركة،  وهذه القواج: أو الخطط. مث   تاالستراتٌجٌئ

تحم  نسبة من المخئطر أو عد: الت كد أو الفروض.  التًاإلصدارات المستقبلٌة أو الموضوعئت  فًأٌضئ قد تعكس وجمة نظر الشركة 
ربمئ تعبر أو  التًقد تختلف مع النتئج  المستقبلٌة  التًء أو التنفٌذ ألهداف الشركة وكثٌر من العنئصر قد تسبب النتئج  الحئلٌة أو األدا

   لذلك لز: التنوٌه والتنبٌه. “.تكون مفمومة ضمنٌئ بمث  العبئرات السئبق اإلشئرة إلٌمئ "قواج: النظرة المستقبلٌة
 
 

mailto:tgargour@lecico.com
http://www.lecico.com/
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 قائمة الدخل المجمعة   -ليسيكو مصر 

 

 قائمة الدخل 

 % األو النصف  % ىالربع الثئن 

 02/06 7106 7102 02/06 7106 7102 )ملٌون ج.:(

       

 %421 11081 .4.4348 %411 31181 0.181 صافي المبيعات 

 %56. (7.6.6) (877.7) %55. (..6.7)  (565.6)  تكلفة المبٌعئت  

 %101 0.84 71087 %171 3181 43483 مجمل الربح 

 %5.6. %8.6 %86.5 %6.7. %8.8 %88.5 هئمش مجم  الربح )%( 

       

 %85. (68.5)  (6..6)  %66. (88.7)  (..67)  مصئرٌف توزٌع

 %66. (66.8)  (6..8)  %.5. (86.7)  (6..5)  مصئرٌف إدارٌة

 %5.. ..6 ..8 %68 5.5 ..5 تشغٌ  أخري تإٌرادا

 %66. (8.6.)  (7..8)  %566 (8.6)  (6...)  مصروفئت تشغٌ  أخري

 - (1081)  41183 - (4181)  1282 التشغيل )خسائر( رباحأ

 - - %8.6 - - %..8 هئمش أربئح التشغٌ )%(

       

 %. ..6 ... %. ..6 ... استثمئراتإٌرادات 

 %88. 6... ..6. %66657 ... .... إٌرادات تموٌلٌة

 %.5. (57.6)  (..77)  %56. (..86)  (67.5)  مصروفئت تموٌلٌة 
 - (2.84)  1187 - (1481)  7483 قبل الضريبة وحقوق األقلية)الخسارة(  ربحال

 - - %5.6 - - %6.7 هئمش الربح قب  الضرٌبة وحقوق األقلٌة

 %858 (7.6)  (6.8.)  %856. (5..)  (6.7)  ضراجب دخ  العئ: 

 %6. 8.6 5.. %.6 7.. 6.. ضراجب الدخ  المؤجلة 

 - (481.)  .338 - (1181)  4187 بةبعد الضري)الخسارة( الربح 

 - - %..6 - - %8.5 هئمش الربح بعد الضرٌبة

       

 - 6.. (5..)  - 6.. (6..)  حقوق األقلٌة

 - (181.)  3783 - (3184)  4382 )الخسارة(صافي الربح 

 - - %8.6 - - %8.6 هئمش صئفً الربح)%(
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 جمعقائمة المركز المالي الم –ليسيكو مصر 
 

 قائمة المركز المالي

 /  1027شمور  5 1025دٌسمبر  62 1027ٌونٌو 60 )ملٌون ج.:(

 )%( 1025عئ: 
    

 %66 666.5 ..676 النقدٌة واالستثمئرات قصٌرة األج 

 %86. 886.8 68.6.. المخزون

 %6.. 6..76 668.6 مدٌنون

 %76 77.6 55.6 مستحق من أطراف ذوي علقة

 %444 7.17187 7.70181 المتداولةإجمالي األصول 
 

   
 %67 786.8 768.6 األصٛي اٌزببخت )صبفٟ(

 %... 88.7 88.6 أصٛي غ١ش ٍِّٛعت 

 %86 8.. ... ئ٠ضبساث ِذفٛػت ِمذِب غ٠ٍٛت األصً 

 %5.8 6.6. ..66 ِؾشٚػبث حغج اٌخٕف١ز 

 %66 6.7. 6.6. اعخزّبساث أخشٞ

 %88 85.7 8..8 أٚساق لبط غ٠ٍٛت األصً

 %414 .2118 22.82 إجماني األصىل انطىيهة األجم 

 %411 7.21181 3.13380 إجماني األصىل 
 

   
 %7.. 8.5.5. ...66. بٕٛن عغب ػٍٟ اٌّىؾٛف

 %... 56.6 ..56 ألغبغ حغخغك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %7.. 66.8. 8.6.6 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %6.. 867.7 ..866 سصذٖ دائٕت أخشٞ أ

 %8.. ..8 8.6 ػاللت خغك إلغشاف رِٜٚغ

 %76 6.7. ..6. ِخصصبث

 %443 .4.1.18 4.14180 إجماني االنتزامات انمتداونة
 

   
 %76 76.6 56.7 لشٚض غ٠ٍٛت األصً

 - ... ...  اٌخضاِبث غ٠ٍٛت األصً أخشٜ

 %.6 6... 6.8 ِخصصبث

 %66 86.8 ..86 ظش٠بت اٌذخً ِإصٍت 

 %20 .4138 2.83 ىيهة األجم ط تإجماني االنتزاما

 %444 4.21381 .4.1178 تإجماني االنتزاما
 

   
 %10 087 781 حقىق األقهية 

 %... ....5 ....5 سأط اٌّبي اٌّصذس

 %66 666.6 667.8 اعخ١بغ١بث 

 %56 76.7 86.6 اإلسببط اٌّغخضضة

 - (...6) 68.6  )خغبئش( اٌفخشة/اٌؼبَ صبفٟ أسببط

 %411 11087 413.81 نمهكية إجماني حقىق ا

 %411 7.21181 3.13380 واالنتزاماتواألقهية إجماني حقىق انمهكية 
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 المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 

 % األو النصف  قائمة التدفقات النقدية

 25/  27  1025 1027 )ملٌون ج.:(

    التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 
 - (5..8)  68.6 فترة   صئفً ربح ال

 %6.. 57.6 56.8 إهلك األصو  الثئبتة وفروق الترجمة 

 %... (6..)  (6..)  استملك األصو  غٌر الملموسة وفروق الترجمة 

 %858 7.6 6.8. ضراجب الدخ  عن الفترة

 %86. (..6)  (8...)  ضراجب الدخ  المدفوعة

 %.6 (8.6)  (8..)  ضراجب الدخ  المؤجلة

 %... ... ... إٌجئر مدفوع مقدمئا 

 %. (8..)  ... أربئح رأسمئلٌة

 %66. 8... 5.8. وفروق الترجمة تتدعٌ: المخصصئ

 %86 (6.6)  (8..)  ى الغرض منمئفإلغئء مخصصئت انت

 %8.. 7.6. 8.8. حصة العئملٌن فً األربئح 

 %.68 (7..)  (8.6)  الزٌئدة / )نقص( بحقوق األقلٌة 

 %65 8..6 6... ة / )نقص( فً احتٌئطً الترجمةالزٌئد

 - ...8 (6...8)  )الزٌئدة( / نقص بئلمخزون 

 %56 (86.6)  (66.8)  )الزٌئدة( / نقص فً المدٌنون 

 %66. 86.7 65.6 الزٌئدة / )نقص( فً الداجنون

 %656 (..5)  (88.6)  مخصصئت مستخدمة

 %. (8..)  ... زٌئدة / )نقص( التزامئت طوٌلة األج  أخري

 - 7.8 (6..)  الفرق النئت  من خص: أوراق القبض طوٌلة األج 

 %317 (7381)  (080.)  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 %8.7 (6..6)  (76.7)  إضئفئت األصو  الثئبتة والمشروعئت تحت التنفٌذ

 %. (...)  (...)  األصو  غٌر الملموسة

 - (8..)  ... صبفٝ اٌخغ١ش فٝ االعخزّبساث اٌّخذاٌٚت األخشٜ

 %68 6.. 6.. متحصلت من بٌع أصو  ثئبتة

 - (..68)  6.6 زٌئدة / نقص فً أوراق قبض طوٌلة األج 

 %17 (1481)  (0181)  صافي النقدية من نشاط االستثمار

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 - .... (86.8)  زٌئدة / )نقص( فً القروض طوٌلة األج  
 - 6.. (8..)  لللتزامئت طوٌلة األج  الجزء الحئلًزٌئدة / )نقص( فً 

 %... (86.8)  (68.7)  لعئملٌنل توزٌعئت أربئح

 %341 (4.83)  (0181)  صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 %417 (.4138)  (41181)  الل الفترةصافي التغير في النقدية وما في حكمها خ

 %87. (768.6)  (..886)  صئفً النقدٌة ومئ فً حكممئ أو  الفترة

 %430 (21780)  (4.17181)  صافي اننقدية وما في حكمها أخر انفترة

    

 


