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 ٢٠١٨الربع ا�ول من عام  نتائج أعمال
 

 ) نت�ائج LCSW.CA; LECI EY(رم�ز ا�س�ھم: أعلن�ت ليس�يكو مص�ر :٨٢٠١ يوم$ا ١٤ف$ي  ا%س$كندرية

  . ٢٠١٨عام للربع ا�ول من ا�عمال المجمعة 

  نتائج الشركة  عليلمحه 
  

�  ٢٠١٨من عام  ولالربع ا
  

 % من قطاع الصحي).٦٠.٢جنيه (مليون  ٦٥٣% لتبلغ ٢٠ا�يرادات بنسبة  ارتفعت •

ً حجم المبيعات  ظلما بينمليون جنيه،  ٣٩٣.٤% لتبلغ ١٧ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة  • مقارنة بالعام  ثابتا

 % تصدير). ٦٣.٤( مليون قطعة ١.٢٥ عند السابق

   بلغي%  ل١٦حجم المبيعات بنسـبة  كما ارتفعمليون جنيه،  ٢٤٢.١% لتبلغ ٣٠إيرادات البـBط بنسبة  ارتفعت •

 % تصدير).١٨.٨مليون متر مربع ( ٦.٣

% ٣٤مبيعات بنسبة الحجم ا انخفض كممليون جنيه ،  ١٧.٦% لتبلغ ٢٣ت إيرادات خBطات المياه بنسبة نخفضا •

 قطعة.  ٢٢,٢٧٨ليبلغ 

  قنتيجة فرو غير عاديةمليون جنيه إيرادات  ٢٥.٥(يتضمن مليون جنيه  ٨٢.٩ ىتشغيل ربح ولMسجل الربع ا •

 عن نفس الفترة من العام السابق. همليون جني ٥٢.٦ ربح تشغيلىبمقارنة  )تسعير الغاز الطبيعىإعادة 

عن نفس الفترة من العام  همليون جني ١٨.٦ربح مليون جنيه مقارنة بصافى  ٢٤.٤ربح صافي  ولMسجل الربع ا •

  السابق.

  

يسعدني أن أعلن عن بداية جيدة لھذا العام مع  "رئيس مجلس ا0دارة بقوله  - ق السيد / جلبرت غرغوروقد علّ 
  الب=ط. قطاعا9نتعاش في مع استمرار  بقيادة ا0يرادات مقارنة بالعام السابقتحقيق نمو تشغيلي 

  

 تسعير للغاز إعادة فروقمن ناتجة مليون جنيه مصري  ٢٥.٥ بلغت ةاستثنائي إيراداتتم تعزيز النتائج من خ=ل 

ً ھذا حدثُيعد ا�دوات الصحية لدينا.  من مصانع Dخر مصنع الطبيعى ً ھام ا طويل. وإذا ما وضعنا على المدى ال ا
 ىفي مصنع خورشيد من اDن فصاعًدا سيؤدالطبيعى بالسعر الصحيح جانباً التعديل التاريخي، فإن تحميل الغاز 

ً ين جنيه سنووملي ١٠بمقدارتكاليف ال فى إلى تحسن   .ا

  

ظھر نتائج الربع ا�ول ، نحن مستمرون في إعادة بناء وتنمية أعمالنا. وتُ غير المتكررة يراداتا0 هحتى بدون ھذ
  ا�ساسية. نافي أعمال الربع السابقكذلك مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق والتشغيل  اً فى عملياتنمو
  
%          ٨ اDن جمل ربح الب=طم أعلى أرباح ربع سنوية خ=ل عامين.ا9نتعاش مع تحقيق الب=ط في  قطاعستمر ي

منذ بداية عام  ربعبعد  ربعاً  وقد شھد تحسناً ا�على منذ أكثر من عامين، ولكنه للغاية  زال منخفضيفي حين 9 
٢٠١٧.  

  
 مجملأعلى  -  المبيعات حجم من حيث ھذا العامعلى الرغم من البداية البطيئة  - سجل قطاع ا�دوات الصحية 

نمواً  دمعلى مدار العام وأن نق مبيعات. ونتوقع أن تتحسن أحجام الا0ط=قعلى  نيه المصريبالج ربع سنوى ربح
  دعم في ا�شھر المقبلة من خ=ل سعر الغاز المعدل.تُ سوف وأن الربحية مقارنة بالعام السابق جيداً 
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ة بعد صدمات السنوات القليلة ميھذه بداية جيدة لھذا العام، لكننا 9 نزال نعيد بناء النتائج إلى مستويات مستد
، و9 تزال أسواق المحلي مزدحماً  سوقالبيئة مليئة بالتحديات. 9 يزال فى ظل ك عمل على ذلننحن الماضية، و

التصدير في الشرق ا�وسط 9 يمكن التنبؤ بھا. وما زلنا نشھد ارتفاع مستويات الديون في الربع ا�ول، وتستھلك 
  .يةالتشغيل الناحية فىالذى يتم تنفيذه  ظم العمل الجيدتكلفة تمويل ھذا الدين مع

  
يجب أن تتحسن البيئة خBل بقية العام مع توقع استمرار نمو الطلب المحلي مع الدعم القوي من المشروعات 

  التضخم. انخفاض الحكومية ومن المتوقع استمرار انخفاض معد`ت الفائدة مع

  

ھذا العام والتحسينات المتوقعة في بيئة التشغيل، يمكننا من  أً بد ية التي قمنا ببنائھاأعتقد أنه مع القاعدة التشغيلية القو
 ويةقالنتائج الالعام. آمل أن أتمكن من إظھار المزيد من التحسينات وھذا في  ٢٠١٧مواصلة البناء على نتائج عام 

  في الفصول القادمة وعلى مدار العام.

  

 أسعار غازب محاسبةالبعد لقد سررت للغاية التنفيذي لشركة ليسيكو مصر: وأضاف السيد/ طاھر غرغور، الرئيس 

المساواة لpدوات الصحية خBل الربع اMول. ھذه خطوة مھمة في  ثBثةنا المصانعمصنع من في آخر  عادلة طبيعى
التأثير  في مراً ھاماً أمليون جنيه سنوياً  ١٠التكلفة بمقدار فى خفض ال عدوفي ھذه اMوقات يُ  ،مع منافسينا في مصر

  .صافى الربحعلى 

  

 لغازالتكلفة التاريخية لالزائد على  تحميلتعديل الفى مليون جنيه  ٢٥.٥ ةالبالغ ةا`ستثنائييرادات لنا ا� تلقد سمح

 خBل من ٢٠١٨ عام دةصرأحسن عائده التدريجي يخBل ھذا الربع، وسوف  ىوصافى ربح ق، بأن نظھر الطبيعى

  ات النقدية الصافية في الفصول القادمة.تدفقالصافي 

  

ن لدينا نتائج تشغيل قياسية. أنا فإ يةا`ستثنائيرادات ا� هنه حتى بدون ھذأ، مجلس ا�دارة رئيسالسيد / وكما ذكر 
ه القوة ول وأنا متفائل بأننا سنرى أن ھذالبداية البطيئة للربع اM على الرغم منمسرور بشكل خاص بھذه النتائج 

  جازات رمضان.أالربع الثاني على الرغم من  فىستمر افعة سوف تالد

  

التدفقات  من تركته خدمة الدين على كBً  ىإنني أقل سروراً بالتدفقات النقدية السلبية خBل الربع اMول واMثر الذ
ينا العمل بجد غير مقبول. سيكون علأمر  اMول ربعال خBل أرصدة العمBءالمخزون و و. نمصافى الربحالنقدية و

 ًBللمخزون القادمة للحصول على فرصة لتحقيق ھدفنا المتمثل في تقليل القيم المطلقة  ھما فى الفصولمن لتقليل ك
  .٢٠١٨في عام والعمBء 

  

بشكل عام ، تمثل نتائج ھذا الربع خطوة أخرى في ا`تجاه الصحيح، وقد خطونا خطوة كبيرة إلى اMمام مع تعديل 
، يعاتنعنا لpدوات الصحية. ما زال أمامنا الكثير لنفعله، وسنركز على استمرار نمو المبامصخر wأسعار الغاز 

ھذا. ويحدوني اMمل في أن نتمكن من لخفض التكاليف وتحسين رأس المال العامل كأجزاء ضرورية  تزامن معبال
مة وأعتقد أنه يمكننا تحقيقھا في يوربحية مستد ىمن مستويات تدفق نقد بارتقو̀امواصلة تحسين ھذه النتائج 

  الفصول المقبلة.
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

      لمحه من قائمة ا�رباح والخسائر

  %  ا�ول الربع  

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  (مليون ج.م)

 ٪١١٧ ٣٣٦.٩ ٣٩٣.٤  الصحي 

 ٪١٣٠ ١٨٥.٨ ٢٤٢.١  الب=ط

 ٪٧٧ ٢٣.٠ ١٧.٦ خ=طات المياه

 ٪١٢٠ ٥٤٥.٨ ٦٥٣.٠  صافي المبيعات 

 (٪١.٥) ٪٦١.٧ ٪٦٠.٢  الصحي/ صافي المبيعات (%)

 ٪١٢٤ (٤١١.٩) (٥٠٩.٤)  تكلفة المبيعات  

 ٪٢.٥ (٪٧٥.٥) (٪٧٨.٠)  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)

 ٪١٠٧ ١٣٣.٩ ١٤٣.٦  مجمل الربح 

 (٪٢.٥) ٪٢٤.٥ ٪٢٢.٠  ھامش مجمل الربح (%) 

 ٪١٠٩ (٧٥.١)  (٨١.٦)   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

 (٪١.٣) (٪١٣.٨) (٪١٢.٥)  م.ت.أ / صافي المبيعات (%)

 (٪٣٣٩) (٦.٢)  ٢٠.٩  /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

 - (٪١.١) ٪٣.٢  /(مصروفات) تشغيل أخرى (%)تصافي إيرادا

 ٪١٥٨ ٥٢.٦ ٨٢.٩  التشغيل أرباح

 ٪٣.١ ٪٩.٦ ٪١٢.٧  ھامش أرباح التشغيل (%)

 ٪١٣١ ١٨.٦ ٢٤.٤  صافي الربح

 ٪٠.٣ ٪٣.٤ ٪٣.٧   (%)ھامش صافي الربح 

  
  الربحية فى تحسنالإلى  تقود يرادات غير العادية فى الطاقةوا% مبيعاتنمو ال: ٢٠١٨من عام  ول�الربع ا

  

نمو والبBط  يعاتمب حجم زيادةنظًرا ل مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك الربع السابق فى قائمة الدخل اً سجلت ليسيكو نمو
  .ةالتاريخي تعديل أسعار الغازناتجة من مليون جنيه  ٢٥.٥بقيمة  غير متكررةأخرى تشغيل إيرادات  بالتزامن معالربحية 

  

ر الغاز المستخدم في إنتاج اMدوات الصحية في مصنع اسعأ فروق ، نجحت شركة ليسيكو مصر في الحصول على ٢٠١٨في مارس 
 ٧من بد`ً  مليون وحدة حرارية بريطانيةدو`ر لكل  ٥تصحيحه إلى تم قد إجمالي إنتاج اMدوات الصحية) و ٪ من٢٦خورشيد (حوالي 

تكلفة فى خفض أن يھذا التعديل لويقدر  فى السابق. بشكل غير صحيحمحاسبتنا بھا  تمكان قد  مليون وحدة حرارية بريطانيةدو`ر لكل 
افقت الحكومة على خفض الفواتير �عادة فقد و ا. عBوة على ذلك، كجزء من ھذا التصحيحمليون جنيه سنوي ١٠الطاقة للشركة بنحو 

  اMخرى في ھذا الربع. التشغيلإيرادات في  تسجيلهمليون جنيه تم  ٢٥.٥بقيمة الغير متكرر . ھذا التعديل الصافي ىالزائد التاريخ تحميلال

  

من  ول( الربع اM همليون جني ٦٥٣السابق لتبلغ  من العامبنفس الفترة ٪ مقارنة ٢٠بنسبة  ولالشركة خBل الربع اMإيرادات ارتفعت 
زيادات فضB عن  ،لبBطا فى النمو القوىا`دوات الصحية وتصدير ارتفاع حجم مبيعات ) نتيجة همليون جني ٥٤٥.٨:  ٢٠١٧عام 

Mل السنةوكل المنتجات فى  سعاراBالماضية التى تمت خ.  

  

% فى ٢.٧انخفاض مع  )همليون جني ٦٤١.١:  ٢٠١٧ رابع(الربع ال% ٢الشركة مقارنة بالربع السابق بنسبة  إيراداتارتفعت 
  % زيادة فى إيرادات البBط.١٢إيرادات اMدوات الصحية فى مقابل 

  

:  ٢٠١٧من عام  ولM( الربع ا جنيهمليون  ٥٠٩.٤% لتبلغ ٢٤مبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة الارتفعت تكلفة 

  .٢٠١٧خBل فى مصر المرتفع ه من التضخم بعالمصرى فى المقام ا`ول وما ت جنيهقيمة الضعف ) نتيجة  جنيهمليون  ٤١١.٩
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من  ول( الربع اM جنيهمليون  ١٤٣.٦ليبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق % ٧بنسبة  Mولالشركة فى الربع امجمل ربح  رتفعا
  .% عن نفس الفترة من العام السابق٢٤.٥% مقارنة بـ ٢٢الشركة ھامش مجمل ربح  .)جنيهمليون  ١٣٣.٩:  ٢٠١٧عام 

  

ھامش مجمل  ظلما بين ،)جنيهمليون  ١٤١.٣:  ٢٠١٧من عام  رابع% (الربع ال ٢مجمل الربح بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  .٢٠١٧م لرابع من عاالربع اب ثابتاُ مقارنة ربح الشركة

نسبة المصروفات البيعية  نخفضتابينما مليون جنيه،  ٨١.٦٪ لتبلغ ٩دارية بنسبة المصروفات البيعية وا� ارتفعتو بصورة مطلقة، 
  .٢٠١٧من عام  ول% في الربع ا١٣.٨M% من صافي المبيعات مقارنة بنسبة ١٢.٥نقطة مئوية لتبلغ  ١.٣دارية بمقدار وا�

 كمامليون جنيه )،  ٩٠:  ٢٠١٧( الربع الرابع من عام  ٪٩.٣دارية بنسبة المصروفات البيعية وا�نخفضت مقارنة بالربع السابق ا

  .%)١٤:  ٢٠١٧(الربع الرابع من عام  نقطة مئوية ١.٥دارية بمقدار نسبة المصروفات البيعية وا�انخفضت 

ً حققت الشركة ربحاً غير عادي تسعير الغاز الطبيعى فى مصنع الصحى بخورشيد  ةإعادنتيجة فروق جنيه مليون  ٢٥.٥قدره  ا
  مليون جنيه). ٤.٠: ٢٠١٧ من عام مليون جنيه (الربع اMول ٣١صل إجمالي إيرادات التشغيل اMخرى إلىتل

 ٥٢.٦: ٢٠١٧ (الربع اMول مليون جنيه ٨٢.٩ليصل  %٥٨بنسبة  (ربح قبل الفائدة والضريبة) للشركة تشغيلىالربح ارتفع ال

وباستثناء  .% عن نفس الفترة من العام السابق٩.٦ مقارنة ب %.١٢.٧كما بلغ ھامش الربح التشغيلى للشركة نسبة  نيه).مليون ج
% مقارنة بالعام السابق ليصل ٩ن الربح التشغيلى قد ارتفع بنسبة فإ ،تسعير الغاز الطبيعى إعادةفروق من الناتج الربح غير المتكرر 

  .%٨.٨نقطة مئوية ليصل  ٠.٨فض ھامش الربح التشغيلى بمقدار مليون جنيه، وانخ ٥٧.٤إلى 

مليون  ٤٥.٨:  ٢٠١٧من عام  رابع% ( الربع ال٨١بنسبة  (ربح قبل الفائدة والضريبة)مقارنة بالربع السابق ارتفع الربح التشغيلى 
وباستثناء الربح  .%) ٧.١:  ٢٠١٧من عام  رابعنقطة مئوية ( الربع ال ٥.٦كما ارتفع ھامش الربح التشغيلى للشركة بمقدار  ،جنيه)

، كما السابق ربع% مقارنة بال٢٥فإن الربح التشغيلى قد ارتفع بنسبة  ،تسعير الغاز الطبيعى إعادةفروق من الناتج غير المتكرر 
  .نقطة مئوية ١.٦ھامش الربح التشغيلى بمقدار  رتفعا

لتصل الى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ٢٠١٨من عام  MولخBل الربع ا% ١١٠مصروفات التمويل بنسبة صافى  ارتفعت
مقارنة  المحليةائد ومعدل الفالزيادة الحادة فى نتيجة وذلك  ٢٠١٧عن نفس الفترة من عام  جنيهمليون  ٢٤.٧بـ  مليون جنيه مقارنة ٥١.٩

% (الربع ١٩بنسبة  مصروفات التمويلبق ارتفعت صافى مقارنة بالربع السا .جمالى الدينإارتفاع وكذلك  ٢٠١٧بالربع اMول من عام 
  .الدين المحلىفى  حولتالو العمBت اMجنبيةتنوع و الدين إجمالىمليون جنيه) نتيجة نمو  ٤٣.٤:  ٢٠١٧الرابع من عام 

عام  من ولفى الربع اM جنيهمليون  ٨.٤ ى بلغمصروف ضريبمقارنة ب جنيهمليون  ٦.٩بلغ  بىضريمصروف سجلت الشركة 
٢٠١٧.  

مليون  ١٨.٦: ٢٠١٧ (الربع اMول جنيهمليون  ٢٤.٤ % مقارنة بالعام السابق ليصل٣١فى الربع اMول بمقدار ربحالصافى ارتفع 
مقارنة بالربع السابق ارتفع  .% عن نفس الفترة من العام السابق٣.٤% مقارنة بنسبة ٣.٧، كما بلغت نسبة ھامش الربح جنيه)

  .مليون جنيه) ١٠.١:  ٢٠١٧(الربع الرابع من عام % ١٤٢صافى الربح بنسبة 

  .مليون جنيه ١.١فإن الشركة قد سجلت صافى خسارة  ،تسعير الغاز الطبيعى إعادةفروق من الناتج وباستثناء الربح غير المتكرر 



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ٥صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  التحليل القطاعي

  ا�دوات الصحية
  

  %  ا�ول الربع  

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

        عة)مبيعات الصحي (با�لف قط

 ٪٨٩ ٤٩١ ٤٣٨  مصر 

 ٪٦٩ ٣٠ ٢٠  لبنان  

 ٪١٠٩ ٧٣١ ٧٩٤  تصدير 

 ٪١٠٠ ١,٢٥٢ ١,٢٥٣  (با�لف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

 ٪٥.٠ ٪٥٨.٤ ٪٦٣.٤  تصدير / إجمالي المبيعات %

     

 ٪١١٧ ٣٣٦.٩ ٣٩٣.٤  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

 ٪١١٧ ٢٦٩.١ ٣١٣.٩  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١٢٦ ١٧٣.٢ ٢١٨.٠  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١٢٦ (٢١٦.٨) (٢٧٣.٢)  تكلفة مبيعات الصحي  

 ٪١٠٠ ١٢٠.١ ١٢٠.٢  مجمل ربح قطاع الصحي

 (٪٥.١) ٪٣٥.٧ ٪٣٠.٥  ھامش مجمل الربح القطاع الصحي 

  

 رتفعتا .ثابتاً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعحجم مبيعات ا�دوات الصحية خ=ل الرظل :  ٢٠١٨عام  من ولا�الربع 

 ٥٣,٠٠٠انخفضت ( % فى السوق المحلى١١مقابل انخفاض بنسبة  قطعة) ٦٣,٠٠٠ارتفعت (% ٩التصدير بنسبة مبيعات 

  .قطعة) ٩,٠٠٠انخفضت (% فى لبنان ٣١، وانخفاض بنسبة قطعة)

التصدير بنسبة مبيعات  نخفضتاو ،قطعة) ٦٢,٩١٦انخفض (% ٥بنسبة المبيعات حجم انخفض مقارنة بالربع السابق من العام 
طفيف وقابل ذلك ارتفاع ، قطعة) ١٧,٠٠٠ نخفضتا% (٤٦لبنان بنسبة ، كما انخفضت مبيعات قطعة) ٦٦,٠٠٠ تنخفض(ا% ٨

  .قطعة) ١٩,٠٠٠ ترتفع(ا% فى المبيعات المحلية ٥بنسبة 

ارتفاع ليعكس  جنيه للقطعة ٣١٣.٩مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ % ١٧بنسبة دوات الصحية ا�سعار أمتوسط  ارتفع
فى الربع من إجمالى المبيعات % ٥٨.٤مقابل  ٢٠١٨من  �ولالمبيعات فى الربع اإجمالى % من ٦٣.٤(التصديرمبيعات نسبة 

  مدار العام السابق.سعار فى السوق المحلية على رتفاع ا�ثار التراكمية 0اD)، وكذلك ٢٠١٧من  ولا�

  .للقطعة) جنيه ٣٠٧.٣:  ٢٠١٧من عام  رابع% (الربع ال٢متوسط ا9سعار بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا

:  ٢٠١٧من عام  ول( الربع ا� مليون جنيه ٣٩٣.٤لتبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال١٧ارتفعت ا0يرادات بنسبة 

من عام  رابع% (الربع ال٣ا9يرادات بنسبة  نخفضتمقارنة بالربع السابق ا .اMسعار متوسطاتتفاع ارنتيجة  )جنيهمليون  ٣٣٦.٩
  .نتيجة انخفاض الكميات )جنيهمليون  ٤٠٤.٤:  ٢٠١٧

 نتيجة ارتفاع التكاليف بعد جنيه للقطعة ٢١٨ليبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام % ٢٦متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  ارتفع

 مقارنة بالربع السابق ارتفع يرادات.ا0 ةالدعم وزيادة حصيل وبرامج الحكومة لرفعمصر وبعد التضخم الكبير فى  جنيهتعويم ال

  .)للقطعة جنيه ٢١٦.٥:  ٢٠١٧% (الربع الرابع من عام ١بنسبة  متوسط تكلفة المبيعات

  
نقطة مئوية ليصل الى  ٥.١ھامش مجمل الربح بمقدار  انخفض بينما ،٢٠١٧ من عام ولالربع ا�ثابتاً مقارنة بالربح مجمل ظل 

من  رابع% (الربع ال١بنسبة  قلي=ً  مجمل الربح رتفع). مقارنة بالربع السابق ا%٣٥.٧:  ٢٠١٧من عام  �ول% (الربع ا٣٠.٥
  .%)٢٩.٥:  ٢٠١٧عام  من رابعمئوية (الربع ال ةنقط ١ھامش مجمل الربح بمقدار ارتفع ) كما جنيهمليون  ١١٩.٥:  ٢٠١٧عام 

  



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ٦صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  الب=ط

  

  %  ولا� الربع  

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

        مبيعات الب=ط (با�لف متر مربع)

 ٪١٠٨ ٤,٦٥٣ ٥,٠٣٩  مصر

 ٪٦١ ١١٦ ٧١  لبنان 

 ٪١٧٥ ٦٧٧ ١,١٨٥  تصدير 

 ٪١١٦ ٥,٤٤٧ ٦,٢٩٥  أجمالي مبيعات الب=ط 

 ٪٦.٤ ٪١٢.٤ ٪١٨.٨  تصدير / إجمالي المبيعات %

     

 ٪١٣٠ ١٨٥.٨ ٢٤٢.١  د مبيعات الب=ط (مليون ج.م) إيرا

 ٪١١٣ ٣٤.١ ٣٨.٥  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

 ٪١٠٦ ٣٣.٦ ٣٥.٥  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

 ٪١٢٢ (١٨٢.٧) (٢٢٣.٨)  تكلفة مبيعات الب=ط 

 ٪٥٨٩ ٣.١ ١٨.٣  قطاع الب=ط مجمل ربح

 ٪٥.٩ ٪١.٧ %٧.٥  ھامش مجمل الربح قطاع الب=ط 

متر  ١٧١,٨٤٨ رتفعا% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (١٦حجم مبيعات الب=ط بنسبة  رتفعا: ٢٠١٨من عام  ولا�ربع ال
% ٧٥بنسبة  التصديرمبيعات  زيادة منالمبيعات  فى نموالجاء . ٢٠١٨من عام  �ولمليون متر مربع فى الربع ا ٦.٣مربع) ليبلغ 

انخفضت  ، بينمامتر مربع) ٠٠٠,٣٨٦ رتفعتا% (٨مبيعات السوق المحلية بنسبة ادة ، وزيمتر مربع) ٥٠٨,٠٠٠ تارتفع(
  .متر مربع) ٤٥,٣٠٢انخفضت % (٦١مبيعات لبنان بنسبة 

حجم مبيعات زيادة ھو السبب الرئيسى و ،متر مربع) ٦٠٢,٠٠٠ رتفعا% (١١مبيعات بنسبة الحجم  رتفعامقارنة بالربع السابق 
مقارنة  %٨بنسبة  مبيعات التصديرحجم فى والذى قابله انخفاض  متر مربع) ٧٦٥,٠٠٠ رتفعا( %١٨السوق المحلى بنسبة 

  .متر مربع) ٦٠,٠٠٠ نخفضا% (٤٦بنسبة  مبيعات لبنانحجم  نخفضامتر مربع)، كذلك  ١٠٣,٠٠٠بالربع السابق (انخفض 

ليعكس اDثار جنيه للمتر المربع  ٣٨.٥ليبلغ ق مقارنة بنفس الفترة فى العام الساب% ١٣متوسط صافي سعر البيع بنسبة  رتفعا
(الربع  %١مقارنة بالربع السابق ارتفع متوسط السعر بنسبة  .سعار فى السوق المحلية على مدار العام السابقالتراكمية 9رتفاع ا�

  للمتر). جنيه ٣٧.٩:  ٢٠١٧من عام  رابعال

   ٢٠١٨من عام  ولمليون جنيه فى الربع ا� ٢٤٢.١ن العام السابق لتبلغ % مقارنة بنفس الفترة م٣٠ايرادات الب=ط بنسبة ارتفعت 
% (الربع الرابع من عام ١٢ارتفعت ا0يرادات بنسبة  ). مقارنة بالربع السابقجنيهمليون  ١٨٥.٨:  ٢٠١٧من عام  �ول(الربع ا
  مليون جنيه). ٢١٦:  ٢٠١٧

ثار التراكمية لتعكس اDجنيه للمتر المربع  ٣٥.٥ليبلغ  سابقفترة من العام ال% مقارنة بنفس ال٦ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة 
متوسط تكلفة  نخفضبرفع التكاليف على مدار العام السابق. مقارنة بالربع السابق اا0لزامى 9رتفاع معدل التضخم وقرار الحكومة 

  .المربع)للمتر  جنيه ٣٥.٧:  ٢٠١٧من عام  لرابع% (الربع ا٠.١المبيعات بنسبة 

فى الربع  جنيهمليون  ٣.١ بحرمجمل بمقارنة  �ولفى الربع ا جنيهمليون  ١٨.٣ بلغ قطاع الب=طفى ربح مجمل ت الشركة سجل
% (الربع ا�ول ٧.٦ليصل  نقطة مئوية ٥.٩ بمقدار من ھذا العام ولھامش مجمل الربح فى الربع ا� ارتفع .٢٠١٧من عام  ولا�

مليون  ١٢.٥:  ٢٠١٧من عام  رابع% (الربع ال٤٦مجمل الربح بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا. %)١.٧ : ٢٠١٧من عام 
  .%) ٥.٨:  ٢٠١٧من عام  رابع(الربع ال نقطة مئوية ١.٨ھامش مجمل الربح بمقدار تحسن كما  ،)جنيه

  



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ٧صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  خ=طات المياه

  

  %  ولا�الربع   

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

        ة)مبيعات خ=طات المياه (بالقطع

 ٪٦٥ ٣٣,٨٤٣ ٢١,٩٥٧  مصر

  تصدير
٣٢١ 

                 

-    - 

 ٪٦٦ ٣٣,٨٤٣ ٢٢,٢٧٨  (بالقطعة)إجمالي مبيعات خ=طات المياه 

 ٪١.٤ ٪٠.٠ ٪١.٤  تصدير / إجمالي المبيعات %

 ٪٧٧ ٢٣.٠ ١٧.٦  إيراد مبيعات خ=طات المياه (مليون ج.م)  

 ٪١١٦ ٦٧٩.٤ ٧٩٠.٠  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١٥٣ ٣٦٤.٧ ٥٥٧.٨  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١٠١ (١٢.٣) (١٢.٤)    خ=طات المياهتكلفة مبيعات 

 ٪٤٩ ١٠.٧ ٥.٢  خ=طات المياهمجمل الربح 

 (٪١٦.٩) ٪٤٦.٣ ٪٢٩.٤  خ=طات المياهھامش مجمل الربح 

�قطعة مقارنة بـ  ٢٢,٢٧٨% ليبلغ ٣٤بنسبة  ٢٠١٨من عام  ولحجم مبيعات الربع ا� نخفضا: ٢٠١٨عام من  ولالربع ا
من  رابع% ( الربع ال١٥حجم المبيعات بنسبة  انخفضمقارنة بالربع السابق فقد  .عن نفس الفترة من العام السابققطعة  ٣٣,٨٤٣

  .قطعة) ٢٦,٠٧٠:  ٢٠١٧عام 

 جنيه ٦٧٩.٤:  ٢٠١٧من عام  ولا�( الربع  ةجنيه للقطع ٧٩٠% ليصل إلى ١٦ارتفع متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة 

 ھامشياً  صافى السعر متوسط نخفضمقارنة بالربع السابق ا .٢٠١٧خ=ل عام سعار التى تمت ا�فى  الكبيرة زيادةالنتيجة  للقطعة)

  .للقطعة) جنيه ٧٩٢.١:  ٢٠١٧من عام  رابع(الربع ال

(الربع  مليون جنيه ١٧.٦نة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى % مقار٢٣من العام بنسبة  ولا�ايرادات الربع  نخفضتا

(الربع الرابع من عام  %١٥بنسبة  ا9يراداتانخفضت ). مقارنة بالربع السابق من العام جنيهمليون  ٢٣:  ٢٠١٧من عام  ولا�

% بينما بلغت ھذه النسبة عن نفس ٢.٧يرادات المجمعة سبة ايرادات قطاع الخ=طات من ا0. بلغت نمليون جنيه) ٢٠.٧:  ٢٠١٧

  .المجمعةيرادات إجمالى إ% من ٤.٢الفترة من العام السابق 

المصرى  جنيهال تعويمجنيه للقطعة ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة وتأثير  ٥٥٧.٨% ليبلغ ٥٣ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 

(الربع  %٢٧متوسط تكلفة القطعة بنسبة  رتفعامقارنة بالربع السابق . جعلى تكلفة المواد الخام المستوردة المستخدمة فى ا9نتا

  للقطعة). جنيه ٤٣٧.٩:  ٢٠١٧من عام  رابعال

ھامش  نخفضاكما  ،)جنيهمليون  ١٠.٧:  ٢٠١٧من عام  ولا�( الربع مليون جنيه  ٥.٢% ليبلغ ٥١مجمل الربح بنسبة  نخفضا

  .% )٤٦.٣: ٢٠١٧من عام  ولا�( الربع  %٢٩.٤لى نقطة مئوية ليصل إ ١٦.٩مجمل الربح بمقدار 

ھامش  نخفضكما ا ،)جنيهمليون  ٩.٢:  ٢٠١٧من عام  رابع(الربع ال% ٤٤مجمل الربح بنسبة  نخفضامقارنة بالربع السابق 

  .%)٤٤.٧:  ٢٠١٧من عام  رابع(الربع النقطة مئوية  ١٥.٣مجمل الربح بمقدار 

% ٨:  ٢٠١٧من عام  ولا�( الربع % من مجمل الربح المجمع للشركة ٣.٦ يصل الىل انخفض نسبة مجمل ربح قطاع الخ=طات

  ) نتيجة تحسن ربحية قطاعات الشركة ا9خرى.



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ٨صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  

   المركز المالي

: ٢٠١٧(الربع الرابع من عام  جنيهمليون  ٣,١٨٣.٨% لتبلغ ٨بنسبة  ٢٠١٨ مارسارتفعت قيمة أصول شركة ليسيكو بنھاية 

  .٢٠١٨خ=ل الث=ثة أشھر ا�ولى من عام  والنقدية العم=ءأرصدة بصفة أساسية بسبب زيادة  )مليون جنيه ٢,٩٦٠.١

بسبب  مليون جنيه) ١,٩٥٥.٤: ٢٠١٧(الربع الرابع من عام  مليون جنيه ٢,١٤٢.٨% لتبلغ ١٠لتزامات بنسبة إجمالي ا0 تارتفع
  وا0لتزامات.زيادة المديونية 

بنھاية عام  جنيهمليون  ١,٤٥٧.١مقارنة بـ  جنيهمليون  ١,٥٩٤.١ليبلغ   جنيهمليون  ١٣٧ا يعادل % م٩ارتفع إجمالى الدين بنسبة 
٢٠١٧.  

بنھاية عام  جنيهمليون  ١,١٩٥.٨مقارنة بـ  همليون جني ١,٢٢٥.٨ليبلغ  جنيهليون م ٣٠% ما يعادل ٢.٦رتفع صافى الدين بنسبة ا
٢٠١٧.  

  .٢٠١٧في نھاية عام  ١.٢١مقارنة بمعدل  ١.٢% لتصل إلى ٠.٠٩بنسبة  نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية نخفضتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ٩صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

 التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية

على الرغم من البيئة التجارية الصعبة في مصر وعدم اليقين بشأن تأثير أسعار الصرف على  :٢٠١٨عام ل النظرة المستقبلية

  صادرات ا�دوات الصحية.فى  نموال قيادةب ٢٠١٨في  تتوقع أن تشھد تحسناً  شركتنا، فإن  ةشركالة تجارة وربحي

  

. و9 تزال ٢٠١٨عام بداية فى  التجارية عام=تمستمر ذلك في السيفي موسم الشتاء، و حاداً  شھدت المبيعات في مصر تباطؤاً 

 مبيعات�سعار والحفاظ على أحجام العلى رفع االشركة الب=ط، وھذا يحد من قدرة  فى على وجه الخصوصشرسة  المنافسة

  .خاصة في الربع ا�ول

  

في ا9رتفاع في نھاية الربع ا�ول، ويبدو موسم الصيف  المحليةالمبيعات و ريصدتبعد بداية بطيئة لھذا العام ، بدأت مبيعات ال

، ولكن ض التضخم وأسعار الفائدةمع انخفا بصفة عامةمن المرجح أن ينمو السوق المحلي ف، ٢٠١٨واعًدا. وبالنظر لبقية عام 

  من أسواقھا في أوروبا.يأتى أيضاً الصادرات فى  اً البيئة ستظل صعبة وستظل المنافسة شرسة. 9 تزال ليسيكو تتوقع نمو

  

على رفع ا�سعار والحفاظ على أحجام  الشركةقدرة ھى تحد من شرسة و - و9 سيما على الب=ط  -9 تزال المنافسة المحلية 

في يناير، مما سمح للشركة تقديم عروض ترويجية بشكل طفيف  راسعا�خاصة في الربع ا�ول. رفعت ليسيكو  يعاتمبال

سعار. مع تحسن السوق رفعت ليسيكو أسعارھا المحلية في نھاية شھر أبريل بنسبة صافى ا�فى تخفيض الوحوافز مبيعات دون 

  ا�سعار على مدار السنة.ة لزياد أخرىسوف تبحث الشركة عن فرص و٪ تقريًبا. ٤

  

في مبيعات ا�دوات الصحية إلى أوروبا، وھذا من شأنه أن يكون  متواص=ً  ر، تتوقع الشركة أن تشھد نمواً يصدتلبالنسبة ل

ليبيا بعض  وبصفة خاصة. وقد أظھرت الصادرات إلى الشرق ا�وسط ٢٠١٨في عام  المبيعات المحرك الرئيسي لنمو حجم

، ويمكن أن ٢٠١٨عام فى بداية  معام=ت التجاريةستمر في السي ھذا. و٢٠١٧روف السوق في نھاية عام النمو مع تحسن ظ

  جيدا للسنة المقبلة. يكون دعماً 

  

، حيث يتجه سعر الصرف ومعدل استقرار الجنيه على كيفية استمرار تعويم -إلى حد كبير  - ٢٠١٨ستعتمد الربحية في عام 

مقابل الدو9ر. وسيكون ھذا ھو العامل الرئيسي المحدد لھوامش التصدير. وتسعى  إلى ا9رتفاع اليورو والجنيه ا0سترليني

  .٢٠١٨٪ خ=ل ا�شھر ا�ولى من عام ٣-٢الشركة إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 

  

لنمو  ما سيكون دعماً ، وھو ٢٠١٨من التخفيض التدريجي في أسعار الفائدة خ=ل عام  الھوامش دعماً  أن تلقى توقعنوينبغي أن 

  السوق المحلية أيضا.

  

وتكتيكات شركتنا ، فإن التحديات التي تواجه ٢٠١٨وعلى الرغم من التوقعات بتحسن الطلب على منتجات الشركة في عام 

سوقية في مصر، وستواصل ال تھاحصواكتساب ستثمار في الدفاع ير. وستستمر الشركة في ا9يتغستبقى دون التعامل معھا 

  ركة متابعة أسواق التصدير الجديدة مع العمل في وقت واحد على خفض النفقات والمصاريف العامة ورأس المال العامل.الش

  

  
  



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ١٠صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  

  ما يتعلق بليسيكو

  

) أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا�دوات LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا�سھم :
مصر ، وبخبرة تزيد عن فى كبر الشركات المنتجة للب=ط أا�وسط وأيضا واحدة من الصحية وبالجودة التصديرية بالشرق 

  ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا�سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين. فيعاما  ٥٠
  

لناتجة عن الحجم ا9قتصادي للنشاط تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا9نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا9ستثمار ا
. إن ا0ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصروالموقع الجغرافي وا9ستراتيجي 

  . تنافسية 9ستھداف الحجم ا�كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا�دوات
عديدة بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا9سم والع=مة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا 

   بماركات وع=مات تجارية لشركات أوروبية.

  
  

  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  التيقد تحتوى بعض ا�لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة وھذه النشرة 

مع استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو 
قد تتضمن وصفا لخطط ا9ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية  أو الخطط. مثل ھذه القوائم تبمناقشة بعض ا9ستراتيجيا

تحمل نسبة من  التيا0صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيبالشركة،  وھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد  التيذ �ھداف الشركة والمخاطر أو عدم التأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا�داء أو التنفي

ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا0شارة إليھا "قوائم النظرة  التيتختلف مع النتائج المستقبلية 
    لذلك لزم التنويه والتنبيه. “.المستقبلية

  
 



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ١١صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  

  قائمة الدخل المجمعة   - ليسيكو مصر 
  

  �  %  ولالربع ا

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨ (مليون ج.م)

    

 ٪١٢٠ ٥٤٥.٨ ٦٥٣.٠  صافي المبيعات 

 ٪١٢٤ (٤١١.٩) (٥٠٩.٤)  تكلفة المبيعات  

 ٪١٠٧ ١٣٣.٩ ١٤٣.٦  مجمل الربح 

 (٪٢.٥) ٪٢٤.٥ ٪٢٢.٠  ھامش مجمل الربح (%) 

        

 ٪١١٢ (٣٤.٧)  (٣٩.٠)   مصاريف توزيع

 ٪١٠٦ (٤٠.٤)  (٤٢.٦)   مصاريف إدارية

 ٪٧٦٦ ٤.٠ ٣١.٠  تشغيل أخري تإيرادا

 ٪٩٨ (١٠.٢)  (١٠.١)   مصروفات تشغيل أخري

 ٪١٥٨ ٥٢.٦ ٨٢.٩  أرباح التشغيل

 ٪٣.١ ٪٩.٦ ٪١٢.٧  ھامش أرباح التشغيل(%)

        

 - ٠.٠ ٠.٠ استثماراتإيرادات 

 ٪١٢٤ ٥.٠ ٦.٣ تمويلية إيرادات

 ٪١٩٦ (٢٩.٧)  (٥٨.٢)   مصروفات تمويلية 

 ٪١١١ ٢٧.٩ ٣١.٠  الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية

 (٪٠.٤) ٪٥.١ ٪٤.٨  ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية

 ٪١٣٧ (٨.٢)  (١١.٢)    فترةضرائب دخل ال

 - (٠.١)  ٤.٤  ضرائب الدخل المؤجلة

 ٪١٢٤ ١٩.٥ ٢٤.٢  الربح بعد الضريبة

 ٪٠.١ ٪٣.٦ ٪٣.٧  ھامش الربح بعد الضريبة

        

 - (٠.٩)  ٠.٢  حقوق ا�قلية 

 ٪١٣١ ١٨.٦ ٢٤.٤  ربح صافي ال

 ٪٠.٣ ٪٣.٤ ٪٣.٧  ھامش صافي الربح(%)

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ١٢صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي

 مارس ٣١  (مليون ج.م)
٢٠١٨  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  ١٨/١٧ (%)  

    

 ٪١٤١ ٢٦١.٣ ٣٦٨.٣  النقدية وا9ستثمارات قصيرة ا�جل

 ٪١٠٤ ١١٣٣.٨ ١١٨٣.١  المخزون

 ٪١١١ ٧٤٤.٣ ٨٢٣.١  مدينون

 ٪٧٣ ٣٨.٧ ٢٨.٣  مستحق من أطراف ذوي ع=قة

 ٪١١٠ ٢,١٧٨.٠ ٢,٤٠٢.٨  إجمالي ا�صول المتداولة
        

 ٪٩٨ ٦٩٠.٧ ٦٧٩.٩  اMصول الثابتة (صافي)

 ٪١٠١ ٢٩.٢ ٢٩.٦  أصول غير ملموسة 

 ٪١٥٤ ٢١.٩ ٣٣.٦  مشروعات تحت التنفيذ 

 ٪٩٩ ١٣.٢ ١٣.٢  استثمارات أخري

 ٪٩١ ٢٧.١ ٢٤.٧  أوراق قبض طويلة اMجل

 ٪١٠٠ ٧٨٢.١ ٧٨١.٠  إجمالي ا�صول طويلة ا�جل 

 ٪١٠٨ ٢,٩٦٠.١ ٣,١٨٣.٨  إجمالي ا�صول 
        

 ٪١١١ ١٣٩٠.٥ ١٥٣٩.٢  بنوك سحب علي المكشوف

 ٪٨٦ ٤٦.٦ ٣٩.٩  أقساط تستحق السداد خBل العام 

 ٪١٠٧ ١٨٥.٨ ١٩٨.١  موردون وأوراق دفع 

 ٪١١٨ ٢٦٩.٦ ٣١٨.٠ رصده دائنة أخري أ

M قةمستحقB١٣١ ٢.١ ٢.٨  طراف ذوي ع٪ 

 ٪٢٥ ٧.٥ ١.٩  مخصصات

 ٪١١٠ ١,٩٠٢.٠ ٢,٠٩٩.٩  إجمالي ا)لتزامات المتداولة
        

 ٪٧٥ ٢٠.٠ ١٥.٠  قروض طويلة اMجل

 ٪٩٠ ١٠.٦ ٩.٦  مخصصات

 ٪٨١ ٢٢.٨ ١٨.٤ مؤجلة الضريبة الدخل 

 ٪٨٠ ٥٣.٤ ٤٢.٩  طويلة ا�جل  تإجمالي ا)لتزاما

 ٪١١٠ ١,٩٥٥.٤ ٢,١٤٢.٨  تإجمالي ا)لتزاما
        

 ٪١٠٨ ١٨.٧ ٢٠.١  حقوق ا�قلية 

 ٪١٠٠ ٤٠٠.٠ ٤٠٠.٠  رأس المال المصدر

 ٪١٠٠ (٤٨.٢) (٤٨.٢)  أسھم خزينة

 ٪١٠٣ ٥٥٨.٥ ٥٧٣.٠  احتياطيات 

 ٪١٨٦ ٣٨.٥ ٧١.٦  ا�رباح المحتجزة

 ٪٦٦ ٣٧.٢ ٢٤.٤   فترةال صافي أرباح

 ٪١٠٤ ٩٨٦.١ ١٠٢٠.٩ إجمالي حقوق الملكية 

 ٪١٠٨ ٢,٩٦٠.١ ٣,١٨٣.٨  إجمالي حقوق الملكية وا)لتزامات  



شرة إخباريةن  ليسيكو مصر ش.م.م   

 

  

  ١٣من  ١٣صفحة               ٢٠١٨مايو  ١٤

  المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

  %  الربع ا�ول  قائمة التدفقات النقدية

  ١٨/١٧   ٢٠١٧  ٢٠١٨  (مليون ج.م)

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 

 ٪١٣١ ١٨.٦ ٢٤.٤  الفترة صافي ربح

 ٪٩٨ ٢٦.٢ ٢٥.٦  إھ=ك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 

 ٪٤١١ (٠.١)  (٠.٤)   استھ=ك ا�صول غير الملموسة وفروق الترجمة 

 ٪١٣٧ ٨.٢ ١١.٢  فترةضرائب الدخل عن ال

 ٪١٨٣ (١.٧)  (٣.٢)   ضرائب الدخل المدفوعة

 ٪١٤٩٤ (٠.٣)  (٤.٤)   ضرائب الدخل المؤجلة

 ً  ٪٠ ٠.١ ٠.٠  إيجار مدفوع مقدما

 - ٠.٠ (٠.٠)   أرباح رأسمالية

 ٪١٠٦ ٦.٧ ٧.١  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا

 ٪٥ (٠.٥)  (٠.٠)   إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا

 ٪٩٩ ٩.١ ٩.٠  حصة العاملين في ا�رباح 

 - (١.٠)  ١.٤  الزيادة / (نقص) بحقوق ا�قلية 

 ٪١٧٣ ٦.٠ ١٠.٤  (نقص) في احتياطي الترجمة الزيادة /

 ٪٤٠ (١٢٢.٨)  (٤٩.٢)   (الزيادة) / نقص بالمخزون 

 - ٣.٨ (٦٨.٠)   (الزيادة) / نقص في المدينون 

 ٪١٢٠ ٣٧.٠ ٤٤.٣  الزيادة / (نقص) في الدائنون

 ٪١٥٤ (٩.٢)  (١٤.٢)   مخصصات مستخدمة

 - ٠.٠ ٠.٠  زيادة / (نقص) التزامات طويلة ا�جل أخري

 ٪١٠٤ (١.٠)  (١.٠)   الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل

 ٪٣٣ (٢١.٠)  (٦.٩)   صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

     التدفقات النقدية من أنشطة اDستثمار 

 ٪١٤٧ (١٨.١)  (٢٦.٦)   إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 ٪٥٣٤٣٥ (٠.٠٠)  (٠.٠١)   ا�صول غير الملموسة

 ٪١٠٧ ٠.١ ٠.١  صافى التغير فى ا`ستثمارات المتداولة اMخرى

 ٪٥٩٢٥ ٠.٠٠ ٠.٠١  متحص=ت من بيع أصول ثابتة

 ٪٨٠ ٤.٣ ٣.٥  زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جل

 ٪١٦٩ (١٣.٧)  (٢٣.١)   صافي النقدية من نشاط اDستثمار

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 ٪٤٢ (١١.٩)  (٥.٠)   زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل 

 ٪٥٦٢٥ (٠.١)  (٦.٨)   ل=لتزامات طويلة ا�جل الجزء الحاليزيادة / (نقص) في 

 -    -                ٠.٠  أسھم الخزينة زيادة / (نقص) في

 - ٠.٠ ٠.٠  عاملينلل توزيعات أرباح

 ٪٩٨ (١٢.٠)  (١١.٨)   ل صافي النقدية من أنشطة التموي

 ٪٨٩ (٤٦.٨)  (٤١.٧)   صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خ=ل الفترة

 ٪١٣٧ (٨٢٧.٠)  (١,١٢٩.٢)   النقدية وما في حكمھا أول الفترة صافي

 ٪١٣٤ (٨٧٣.٧)  (١,١٧٠.٩)   النقدية وما في حكمھا أخر الفترة صافي

     

  


