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 ٢٠١٨من عام  لثاالربع الث نتائج أعمال
 

 ) نتائج LCSW.CA; LECI EY(رمز ا�سھم: أعلنت ليسيكو مصر :٨٢٠١ نوفمبر ٣١في  ا%سكندرية

  .٢٠١٨من عام  لثالثاالربع  عنا�عمال المجمعة 

  نتائج الشركة  عليلمحه 
  

  ٢٠١٨من عام  لثاالربع الث  
  

 % من قطاع الصحي).٦٢.٩مليون جنيه ( ٦٩١.٢% لتبلغ ٩ا�يرادات بنسبة  ارتفعت •

  بلغي% ل٧مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة  ٤٣٥.١% لتبلغ ١٠ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة  •

 % تصدير). ٦٨.٥مليون قطعة ( ١.٤١

   بلغيل%  ٤حجم المبيعات بنسـبة  نخفضا بينمامليون جنيه،  ٢٣٥.٨% لتبلغ ٩إيرادات البـ>ط بنسبة  ارتفعت •

 % تصدير).٢١مليون متر مربع ( ٥.٨

% ١٥مبيعات بنسبة الحجم  نخفضاكما مليون جنيه ،  ٢٠.٣% لتبلغ ٢ت إيرادات خ>طات المياه بنسبة انخفض •

 قطعة.  ٢٣,٨٨٨ليبلغ 

عن نفس الفترة  همليون جني ٣٥.٨ بلغ بربح تشغيليمقارنة  مليون جنيه ٥.٣بلغ   يتشغيل ربح لثسجل الربع الثا •

 من العام السابق.

عن نفس الفترة  همليون جني ٥.٢ خسارةمليون جنيه مقارنة بصافى  ٥٠.٩ تبلغ خسارةصافي  لثسجل الربع الثا •

  من العام السابق.

  ٢٠١٨من عام أشھر  ةعست  

  

 % من قطاع الصحي). ٦٠.٥مليون جنيه (  ٢,٠٤٩.٢% لتبلغ١٦ا�يرادات بنسبة ارتفعت  •

    بلغي% ل٧حجم المبيعات بنسبة  ارتفع كمامليون جنيه،  ١,٢٣٩.٥% لتبلغ ١٣بة ارتفعت إيرادات الصحي بنس •

 % تصدير). ٦٤.٨مليون قطعة ( ٤

% ليبلغ ١٠حجم المبيعات بنسـبة  ارتفع كمامليون جنيه،  ٧٥٢.١% لتبلغ ٢٢إيرادات البـ>ط بنسبة  ارتفعت •

 % تصدير).١٨.٢مليون متر مربع ( ١٩.٣

% ليصل الى ١١حجم المبيعات بنسبة  انخفض بينمامليون جنيه،  ٥٧.٦ عند ثابتةمياه إيرادات خ>طات ال ظلت •

 قطعة.  ٧٣,٢١١

عن  همليون جني ١٣٦.١تشغيلي  ربحبمليون جنيه، مقارنة  ١٧٠بلغ  ربح تشغيلىولى ة أشھر اWعستسجلت ال •

 نفس الفترة من العام السابق. 

عن  همليون جني ٢٧.٢  ربحمليون جنيه مقارنة بصافى  ٢١.٥ تبلغ خسارةولى صافي أشھر اWة عستسجلت ال •

   نفس الفترة من العام السابق. 
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كانت نتائج الربع الثالث مخيبة ل2مال على الرغم  "رئيس مجلس ا/دارة بقوله  -وقد علق السيد / جلبرت غرغور

  من إمكانية التنبؤ بھا في ظل التقشف المستمر الذى يعاني منه ا5قتصاد.
مرار ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معد5ت التضخم المرتفعة بالفعل، والشائعات عن تذبذب أسعار العم?ت است

أدت إلى إضعاف السوق المحلى بشكل كبير. في ا�عمال الدورية ذات التكاليف الثابتة المرتفعة فإن الخسارة في 
  للغاية. ةمكلف المبيعات حجم

لمحلية زاد بسبب ا5نخفاض الحاد في المبيعات المحلية قلل من ا/يرادات التضخم المستمر في التكاليف ا
والھوامش للشركة ونتيجة لذلك تسببت في خسارة كبيرة في ھذا الربع. كما أن استمرار التضخم في التكاليف 

 المحلية يقلل أيضاً من ربحية قطاع التصدير الذى 5 يزال قوى ومتنامى.

من خ?ل  ٢٠١٨إلغاء الدعم في يوليو الناتج من  محاولة تعويض الضغط التضخمي ليسيكو كالعادة مستمرة في
زيادة ا�سعار المحلية. ولسوء الحظ، فإن ا5نخفاض الحاد في الطلب المحلى مقارنة بالربع السابق يعنى انخفاض 

نتاج مقارنة بالربع نسبة المبيعات المحلية، مما قلل من تأثير ارتفاع ا�سعار، واضطرت الشركة إلى خفض ا/
  السابق.
إلى مستويات قياسية. ما زلنا متفائلين بشأن  تلدينا أخبار إيجابية وھي أن الصادرات مستمرة فى النمو وصلولكن 

  توقعات الطلب المحلى على المدى المتوسط.

مات الخارجية على تتمتع ليسيكو بإمكانية تنافسية عالمية قوية، وقد تعرض أداؤنا المالي للضغط بسبب تلقى الصد
ستحققھا شركتنا في بيئة تشغيل أكثر  قوية مدى السنوات الماضية. ما زلت مقتنعا بأن ھناك أرباحا وتدفقات نقدية

  توازناً مع التحسينات التي قمنا بھا وما زلنا نقوم بھا فى نموذج أعمالنا وعملياتنا في ھذه الفترة العصيبة.
قوية في السوق المحلي نظًرا لتنوع مصادر إيراداتھا، وھذا سيفوز في النھاية،  تتمتع ليسيكو أيًضا بميزة تنافسية

  ونحن بحاجة إلى التحلي بالصبر والثبات.

العامل السلبي الرئيسي الذي يؤثر على  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر: وأضاف السيد/ طاھر غرغور،
٪ مقارنة بالربع ١٤لمحلية بنسبة ت المبيعات انخفضمصر. ا أرقامنا فى الربع كان التباطؤ الحاد في المبيعات في

٪ ١٦بنسبة ر لصحية في مصدوات ا�ت امبيعاضت نخفث احي٪ ١٣نسبة بر �سعاع اتفان ارمم غرلاعلی السابق 
٪. يعكس ھذا ا5نخفاض الحاد في مبيعاتنا تباطؤاً ٢٦بنسبة مقارنة بالربع السابق كما انخفضت مبيعات الب?ط 

ى الصناعة في مبيعات التجزئة في ھذا الربع. وھذا التباطؤ له عدة أسباب منھا الزيادة في التضخم بعد على مستو
٪ ١٠جولة من رفع الدعم في أواخر يونيو وأوائل يوليو. العط?ت الممتدة في ھذا الربع خفضت أيام العمل بنسبة 

  وة الشرائية.مقارنة بالربع السابق، وكذلك تأثير بدء العام الدراسى على الق

في ضوء انخفاض المبيعات، أبقينا إنتاج ا�دوات الصحية على مستويات منخفضة من الربع الثانى، وقمنا 
فكان  رتفاع التضخمي الذي شھدناه في ھذا الربعل? وإضافة٪ مقارنة بالربع السابق ٨بتخفيض إنتاج الب?ط بنسبة 

٪ ٠.٦على أساس شھرى متوسط  ا�ساسى �سعار المستھلكمقياس التضخم . بلغ لذلك أثر مضاعف على نتائجنا
٪ في المتوسط في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر عقب جولة ٢.٦في ا�شھر الخمسة ا�ولى من العام، وارتفع إلى 

٪ والمياه بنسبة  ٢٦٪، وأسعار الكھرباء بنسبة ٥٠من رفع الدعم التي أدت إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 
قدر الشركة تقريباً أن تأثير ھذه الزيادات في ا�سعار يترجم إلى زيادة بنسبة ٪ وزيادات أخرى في ا�سعار. تُ  ٥٠
٪ على تكلفة البضاعة المباعة، والتي ھي قريبة جداً من الزيادة التراكمية في التضخم الشھرى على الرغم من  ٧

  تنفيذ ھذه الزيادات.

ا العامل يسير في ا5تجاه الصحيح. شھد تباطؤ المبيعات نمو مخزوننا مع بعض وبشكل أكثر إيجابية، فإن رأسمالن
تراكم مخزون الب?ط والنمو في مخزون المواد الخام والمدخ?ت المستوردة التي أخذت وقًتا طويً?ً وبطيئاً في 

حسن معدل أيام رأس المال التكي[ف، ومع ذلك فقد تم تخفيض إجمالى رأس المال العامل نتيجة زيادة الدائنين. كما ت
، فإن ا/نخفاض في ا�رباح التشغيلية يعني تدفق نقدى سلبى وعلى الرغم من ذلكالعامل مقارنة بالربع السابق. 

  على الرغم من رأس المال العامل السلبى وأقل صافى مصاريف تمويلية فصلية حتى ا_ن فى ھذا العام.

ل الفترة المقبلة وسنواصل الدفع نحو خفض معدل أيام العم?ء آمل أن نتمكن من مواصلة تخفيض المخزون خ?
والقيمة المطلقة لمديونية العم?ء في الربع من خ?ل زيادة التركيز على التحصيل في مصر وبداية خصم ديون 

ون العم?ء (بيع الديون) لقائمة محدودة من عم?ء التصدير في الربع الرابع. سنعمل على زيادة قاعدة خصم الدي
  .٢٠١٩خ?ل 

وبشكل عام، كان الربع صعباً للغاية وكان تأثير التباطؤ الحاد في المبيعات المحلية وارتفاع التضخم إلى جانب 
سيظل الربع الرابع يمثل تحدًيا في العمليات ا�ساسية مع احتمال  ارتفاع أسعار الفائدة أقوى مواجھة من المتوقع.

 اية الربع.حدوث تباطؤ موسمي في أوروبا قرب نھ
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، نحن مضطرون إلى حد ما للتغلب على السلبيات الدورية لcص?حات ا5قتصادية في مصر، كنظرة مستقبليةو
والتي نأمل أن تحقق فترة من ا5نتعاش القوى للبلد ولشركتنا في الوقت المناسب. نعتقد أن ا�سعار المصرية 

على قدرته التنافسية، ولكن 5 يمكننا أن نعرف متى ستنخفض مع مرور الوقت وأن الجنيه سوف يتكيف للحفاظ 
وكيف سيحدث ذلك. في نفس الوقت، سنحاول إعادة بناء الھوامش من ھذه المستويات بغض النظر عن أى تحسن 
في بيئة التشغيل الخارجية. سنواصل بناء أحجام المبيعات وھذا سيتيح لنا زيادة ا/نتاج واستغ?ل وفورات الحجم 

قت. سنستمر في رفع ا�سعار في كل من أسواق التصدير وا�سواق المحلية بقدر ما نستطيع فى في نفس الو
أسواقنا �ننا فى بيئة تنافسية. كما سنواصل العمل على الوفر في التكاليف في عملياتنا اليومية. سوف نستمر في 

ل الديون لتقليل الفائدة مع العمل من أجل تحرير رأس المال العامل وخفض ا�صول. سنستمر في تعديل ھيك
الحفاظ على مخاطر سعر الصرف. ومن خ?ل ھذه الجھود، سنواصل العمل لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة على 

  .الرغم من التحديات التي نواجھھا
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  إيرادات وربحية ليسيكو 
  

          لمحه من قائمة ا0رباح والخسائر

  %  أشھر ةعست      %  لثالثاالربع   

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  (مليون ج.م)

 %١١٣ ١٠٩٢.٩ ١٢٣٩.٥ %١١٠ ٣٩٦.٧ ٤٣٥.١  الصحي 

 %١٢٢ ٦١٤.٧ ٧٥٢.١ %١٠٩ ٢١٦.٢ ٢٣٥.٨  الب?ط

 %١٠٠ ٥٧.٨ ٥٧.٦ %٩٨ ٢٠.٧ ٢٠.٣ خ?طات المياه

 %١١٦ ١,٧٦٥.٤ ٢,٠٤٩.٢ %١٠٩ ٦٣٣.٦ ٦٩١.٢  صافي المبيعات 

 %)١.٤( %٦١.٩ %٦٠.٥ %٠.٣ %٦٢.٦ %٦٢.٩  الصحي/ صافي المبيعات (%)

 %١٢٢ )١,٣٧٤.٧( )١,٦٧٦.٠( %١١٥ )٥٠٨.١(  )٥٨٦.٠(   تكلفة المبيعات  

 %٣.٩ %)٧٧.٩( %)٨١.٨( %٤.٦ %)٨٠.٢( %)٨٤.٨(  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)

 %٩٦ ٣٩٠.٧ ٣٧٣.٢ %٨٤ ١٢٥.٥ ١٠٥.٢  مجمل الربح 

 %)٣.٩( %٢٢.١ %١٨.٢ %)٤.٦( %١٩.٨ %١٥.٢  ھامش مجمل الربح (%) 

 %١١٠ )٢٣٣.٧(  )٢٥٧.٣(  %١٠٩ )٨١.٣(  )٨٨.٨(   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

 %)٠.٧( %)١٣.٢( %)١٢.٦( %٠.٠ %)١٢.٨( %)١٢.٨(  م.ت.أ / صافي المبيعات (%)

 %)٢٥٩( )٢٠.٩(  ٥٤.١ %١٣٢ )٨.٥(  )١١.٢(   /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

 - %)١.٢( %٢.٦ %٠.٣ %)١.٣( %)١.٦(  تشغيل أخرى (%) /(مصروفات)تصافي إيرادا

 %١٢٥ ١٣٦.١ ١٧٠.٠ %١٥ ٣٥.٨ ٥.٣  أرباح التشغيل

 %٠.٦ %٧.٧ %٨.٣ %)٤.٩( %٥.٦ %٠.٨  ھامش أرباح التشغيل (%)

 - ٢٧.٢ )٢١.٥(  %٩٨٢ )٥.٢(  )٥٠.٩(   الربح (الخسارة) صافي

 - %١.٥ - - - -   (%)ھامش صافي الربح 

  
  مليون جنيه ٥٠.٩إلى خسارة صافية قدرھا أدى وارتفاع معد<ت التضخم  ىنخفاض السوق المحلإ: ٢٠١٨من عام  لثالربع الثا

  

زيادة كبيرة في التكاليف على مدى و  المحليةإلى انخفاض المبيعات  مقارنة بالربع السابق والعام السابقأدى انخفاض حجم المبيعات 
مليون  ٥٠.٩ خسارة دفعت الشركة إلى صافي ىالتوواWرباح  ھوامشإجمالي ال ىإلى انخفاض ف الماضية ، مما أدى اً اaثني عشر شھر

  لربع.ى فى اجنيه مصر

  

 همليون جني ٦٩١.٢لتبلغ لتصل إلى مستوى  السابق من العامبنفس الفترة ٪ مقارنة ٩بنسبة  لثالشركة خ>ل الربع الثاإيرادات ارتفعت 
قطاعى اaدوات الصحية والب>ط فض> التصدير فى ارتفاع حجم مبيعات ) نتيجة همليون جني ٦٣٣.٦:  ٢٠١٧من عام  لث( الربع الثا

       مليون جنيه ٣٩٤.٧السابق لتصل إلى  من العامبنفس الفترة مقارنة % ٢٢ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة .  سعاراWزيادات عن 

 من العامبنفس الفترة مقارنة % ٥نما انخفضت ا�يرادات المحلية بنسبة ، بي)همليون جني ٣٢٢.٥:  ٢٠١٧من عام  لث( الربع الثا

  .)همليون جني ٣١١.١:  ٢٠١٧من عام  لث( الربع الثامليون جنيه  ٢٩٦.٥السابق لتصل إلى 

  

بيعات نمو فى ممع  ) جنيهمليون  ٧٠٥:  ٢٠١٨من عام  ثانىل% ( الربع ا٢اaيرادات بنسبة  نخفضتمقارنة بالربع السابق فقد ا
مليون  ٣٩٤.٧بالربع السابق لتصل إلى مقارنة % ٩ارتفعت إيرادات التصدير بنسبة  .التصدير قابله انخفاض فى المبيعات المحلية

بالربع السابق لتصل مقارنة % ١٤، بينما انخفضت ا�يرادات المحلية بنسبة )همليون جني ٣٦١:  ٢٠١٨من عام  نى( الربع الثاجنيه 
  .)همليون جني ٣٤٤:  ٢٠١٨من عام  نى( الربع الثاجنيه مليون  ٢٩٦.٥إلى 

  

:  ٢٠١٧من عام  ثالث( الربع ال جنيهمليون  ٥٨٦% لتبلغ ١٥مبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة التكلفة  رتفعتا

  عشر شھر الماضية.تخفيض إنتاج اWدوات الصحية والتضخم المرتفع في مصر خ>ل اWثنى ) نتيجة  جنيهمليون  ٥٠٨.١
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% خ>ل اWثنى عشر شھر الماضية وانخفض انتاج اWدوات الصحية فى ھذا الربع ١٤بلغ مقياس التضخم اWساسى Wسعار المستھلك 
  % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.٧بنسبة 

   

 لث( الربع الثا جنيهمليون  ١٠٥.٢ليبلغ سابق مقارنة بنفس الفترة من العام ال% ١٦بنسبة  لثالشركة فى الربع الثامجمل ربح  نخفضا

% عن ١٩.٨% مقارنة بـ ١٥.٢ نقطة ليصل ٤.٦دار قبم الشركةھامش مجمل ربح انخفض  .)جنيهمليون  ١٢٥.٥:  ٢٠١٧من عام 

مليون  ١٢٤.٤:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال ١٥مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة  .نفس الفترة من العام السابق
  .% )١٧.٦: ٢٠١٨من عام  ثانىنقطة مئوية (الربع ال ٢.٤) كما انخفض ھامش مجمل ربح الشركة بمقدار جنيه

مليون  ٨١.٣ :٢٠١٧(الربع الثالث من عام  مليون جنيه ٨٨.٨٪ لتبلغ ٩دارية بنسبة المصروفات البيعية وا� ارتفعتو بصورة مطلقة، 
مقارنة بالربع السابق . مقارنة بالعام السابق% ١٢.٨ عند  ثابتة من صافي المبيعاتدارية عية وا�نسبة المصروفات البيظلت و، جنيه)

نسبة المصروفات كما ارتفعت ، )مليون جنيه ٨٦.٩ ٢٠١٨من عام  ثانى(الربع ال ٪٢دارية بنسبة المصروفات البيعية وا� ارتفعت
  %).١٢.٣ ٢٠١٨من عام  ىثان(الربع ال نقطة مئوية ٠.٥دارية بمقدارالبيعية وا�

مليون جنيه فى الربع  ٨.٥مليون جنيه مقارنة بمصاريف تشغيلية بلغت  ١١.٢سجلت الشركة صافى مصاريف تشغيلية بلغت 
جنيه فى الربع الثانى من  مليون ٤٤.٤تشغيلية بلغت  إيراداتسجلت الشركة صافى مقارنة بالربع السابق  .٢٠١٧من عام  لثالثا

  مليون جنيه. ٥١ساسية نتيجة بيع قطعة أرض بمبلغ بصفة أ ٢٠١٨عام 

:  ٢٠١٧من عام  لثمليون جنيه (الربع الثا ٥.٣% ليصل ٨٥بنسبة  (ربح قبل الفائدة والضريبة)الربح التشغيلى للشركة  نخفضا

  %)٥.٦:  ٢٠١٧(الربع الثالث من عام % ٠.٨مليون جنيه)، كما بلغ ھامش الربح التشغيلى للشركة نسبة  ٣٥.٨

مليون  ٨١.٨:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال٩٤بنسبة  (ربح قبل الفائدة والضريبة )مقارنة بالربع السابق انخفض الربح التشغيلى 
باستبعاد  ).% ١١.٦:  ٢٠١٨من عام  ثانىنقطة مئوية (الربع ال ١٠.٨جنيه) كما انخفض ھامش الربح التشغيلى للشركة بمقدار 

% ٨٣ بنسبة ، فإن الربح التشغيلى قد انخفضمليون جنيه ٥١أرض في الربع الثانىقطعة لناتجة من بيع ا�يرادات الغير متكررة ا

  نقطة مئوية. ٣.٦نة بالربع السابق وانخفض ھامش الربح التشغيلى بمقدار رمقا

مليون  ٥٦.٤صل لت ٢٠١٨من عام  لث% مقارنة بالعام السابق خ>ل الربع الثا٣٥بنسبة  مويليةتال مصاريفالصافى ارتفعت 
نمو الدين  ھوكان السبب الرئيسى وقد  .٢٠١٧من عام  لثفى الربع الثا جنيهمليون  ٤١.٧ تبلغ مويليةت مصاريفبمقارنة  جنيه

      ن جنيه في الربع مقارنة بمكاسب وملي ١.٩ التى بلغت خسارة فروق أسعار العملةوكانت  وارتفاع نسبة ا�قتراض المحلى،

  .ن اWسبابمھى أيضاً  من العام السابق لثالربع الثا مليون جنيه في ١

أساسياً بسبب مليون جنيه)  ٦٨.٢:  ٢٠١٨من عام  ثانى( الربع ال% ١٧بنسبة  يةمصروفات التمويلال نخفضتامقارنة بالربع السابق 
  .٢٠١٨من  ثانىالربع ال مليون جنيه في ١٠ خسارةمليون جنيه في الربع مقارنة ب ١.٩خسارة فروق أسعار العملة التي بلغت 

مليون حنيه عن نفس الفترة من  ٥.٢بصافى خسارة مقارنة  مليون جنيه ٥٠.٩قدرھا  لثفي الربع الثاخسارة  صافى الشركة سجلت 
نتيجة إيرادات  ٢٠١٨مليون جنيه فى الربع الثانى من عام  ٤.٩ربح قدره صافى . مقارنة بالربع السابق سجلت الشركة العام السابق

  مليون جنيه. ٥١سمالية غير متكررة ناتجة من بيع اWرض قدرھا رأ

  

خفض الناتج من ضغط المليون جنيه بسبب ارتفاع التضخم و ٢١.٥خسارة صافية : ٢٠١٨شھر ا<ولى من عام أة عستال نتائج
  ھوامش ا0دوات الصحيةعلى  المخزون

مليون  ٢,٠٤٩.٢مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٢٠١٨ولى من عام ة أشھر ا�عست% فى ال١٦ا/يرادات بنسبة  ارتفعت
رتفاع متوسط 5على خلفية زيادة أحجام المبيعات وكذلك اWثر التراكمى  )همليون جني ١,٧٦٥.٤: ٢٠١٧من عام  تسعة شھور( جنيه

  .خ?ل ا/ثنى عشر شھراً الماضيةتم  سعار الذىا�

: ٢٠١٧من عام  مليون جنيه (تسعة شھور ١,٦٧٦% لتبلغ ٢٢فترة من العام السابق بنسبة ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس ال

  مليون جنيه ) نتيجة تخفيض إنتاج اWدوات الصحية والتضخم المرتفع في مصر خ>ل اWثنى عشر شھر الماضية. ١,٣٧٤.٧

نتاج ا�دوات الصحية فى التسعة شھور إ ، وانخفض%٢٠ متوسط ٢٠١٧خ?ل عام بلغ مقياس التضخم ا�ساسى �سعار المستھلك 
  % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.٨بنسبة  ٢٠١٨ا�ولى من عام 

ھامش  نخفضا كما، )همليون جني ٣٩٠.٧:  ٢٠١٧من عام  تسعة شھور( مليون جنيه ٣٧٣.٢% ليبلغ ٤مجمل الربح بنسبة  نخفضا
  .% عن نفس الفترة من العام السابق٢٢.١رنة بنسـبة % مقا١٨.٢نقطة مئوية ليبلغ  ٣.٩مجمل الربح بمعدل 

 ٢٣٣.٧:  ٢٠١٧من عام  تسعة شھور( مليون جنيه ٢٥٧.٣% لتبلغ ١٠وا/دارية بنسبة  بيعيةمصروفات الال رتفعتبصورة مطلقة ا

نفس % فى ١٣.٢% مقارنة بنسبة ١٢.٦نقطة مئوية لتصل  ٠.٧بمقدار من صافي المبيعات نسبة كانخفضت لكنھا و ،)همليون جني
  .الفترة من العام السابق
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عن نفس  جنيهمليون  ٢٠.٩خرى أمليون جنيه مقارنة بصافى مصاريف تشغيل  ٥٤.١ خرىأتشغيل  إيراداتسجلت الشركة صافي 
  . ٢٠١٨فى النصف ا�ول من عام  مليون جنيه ٧٦.٥أساسياً نتيجة إيرادات غير متكررة بلغت  الفترة من العام السابق

 ١٣٦.١:  ٢٠١٧من عام  تسعة شھور( جنيهمليون  ١٧٠ % ليصل إلى٢٥بنسبة  )قبل الفائدة والضريبة ربح( ىتشغيلال ربحال ارتفع

 .%)٧.٧ :٢٠١٧من عام  تسعة شھور(% ٨.٣نقطة مئوية لتصل  ٠.٦ى بمقدار تشغيلال كما ارتفعت نسبة ھامش الربح ،)همليون جني

 فإن الشركة تحقق صافى ربح تشغيلى ،مليون جنيه في التسعة أشھر اWولى من العام ٧٦.٥ باستبعاد ا�يرادات الغير متكررة البالغة

  %.٤.٦نيه في التسعة أشھر اWولى مع ھامش ربح تشغيلى جمليون  ٩٣.٥ قدره

بنفس مليون جنيه مقارنة  ١٧٦.٥صل إلى تمقارنة بالعام السابق، ل ٢٠١٨% خ?ل عام ٩٠ارتفعت صافى مصروفات التمويل بنسبة 
 التسعة أشھر اWولىمليون جنيه مكاسب في  ١١.٦مليون جنيه خسارة مقابل  ٦.٨خسائر فروق العملة (بسبب  ٢٠١٧الفترة من عام 

  )، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة ا/قتراض وارتفاع معد5ت الفائدة على القروض بالجنيه المصرى.٢٠١٧من عام 

  عن نفس الفترة من العام السابق. جنيهمليون  ٢٧.٢ ربحمقارنة بصافى  جنيهمليون  ٢١.٥خسارة سجلت الشركة صافى 

مليون جنيه وكذلك ا�يرادات الرأسمالية  ٢٥.٥باستبعاد ا�يرادات الغير متكررة الناتجة من إعادة تسعير الغاز الطبيعى في الربع اWول 
  مليون جنيه. ٩٨فإن الشركة تحقق خسارة مليون جنيه،  ٥١الغير متكررة الناتجة من بيع اWرض في الربع الثانى 

  

  التحليل القطاعي

  ا0دوات الصحية
  

  تحليل قطاع ا0دوات الصحية

  %  أشھر ةعست  %  لثالثاالربع   

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

              مبيعات الصحي (با�لف قطعة)

 %٩٥ ١,٤٠٦ ١,٣٣٢ %٨٢ ٤٩٦ ٤٠٩  مصر 

 %٧٦ ١٠٩ ٨٢ %٨٤ ٤١ ٣٥  لبنان  

 %١١٧ ٢,٢٣١ ٢,٦٠٣ %١٢٤ ٧٧٩ ٩٦٧  تصدير 

 %١٠٧ ٣,٧٤٥ ٤,٠١٧ %١٠٧ ١,٣١٦ ١,٤١٢  (با�لف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

 %٥.٢ %٥٩.٦ %٦٤.٨ %٩.٤ %٥٩.٢ %٦٨.٥  تصدير / إجمالي المبيعات %

              

 %١١٣ ١٠٩٢.٩ ١٢٣٩.٥ %١١٠ ٣٩٦.٧ ٤٣٥.١  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

 %١٠٦ ٢٩١.٨ ٣٠٨.٥ %١٠٢ ٣٠١.٤ ٣٠٨.٢  بيع القطعة (ج.م /قطعة) متوسط سعر

 %١١٨ ١٩٧.٨ ٢٣٣.٠ %١١٥ ٢١٦.٢ ٢٤٨.٠  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٢٦ )٧٤٠.٧( )٩٣٥.٩( %١٢٣ )٢٨٤.٥( )٣٥٠.٠(  تكلفة مبيعات الصحي  

 %٨٦ ٣٥٢.١ ٣٠٣.٦ %٧٦ ١١٢.٢ ٨٥.١  مجمل الربح لقطاع الصحي

 %)٧.٧( %٣٢.٢ %٢٤.٥ %)٨.٧( %٢٨.٣ %١٩.٦  ربح القطاع الصحي ھامش مجمل ال
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ارتفع حجم  .قطعة) ٩٥,٤٤٠  رتفع% (ا٧ارتفع حجم مبيعات ا�دوات الصحية خ?ل الربع بنسبة :  ٢٠١٨عام  من لثالثاالربع 
 ٨٧,٠٤٨ تنخفضا% (١٨مبيعات السوق المحلية بنسبة  تنخفضا بينما ،قطعة) ١٨٨,٩٣٧ رتفع% (ا٢٤مبيعات التصدير بنسبة 

  .قطعة) ٦,٤٤٩ نخفضا% (١٦بنسبة  لبنانحجم مبيعات  نخفضاكما  ،قطعة)

مبيعات السوق المحلية بنسبة  توانخفض ،قطعة) ٥٨,٨٧٧ رتفعا% (٤مقارنة بالربع السابق من العام ارتفع حجم المبيعات بنسبة 
كما ارتفعت مبيعات  ،)قطعة  ١٢٦,٤١٥ رتفعا( %١٥ة بنسب التصديرحجم مبيعات  بينما ارتفع) قطعة ٧٥,٤٢١ رتفعا% (١٦

  .قطعة) ٧,٨٨٢ رتفعا% (٢٩لبنان بنسبة 

من  لث(الربع الثا جنيه للقطعة ٣٠٨.٢% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٢بنسبة دوات الصحية ا�سعار أمتوسط  ارتفع
مقابل  ٢٠١٨% من المبيعات فى الربع الثالث من عام ٦٨.٥(ليعكس ارتفاع نسبة مبيعات التصدير جنيه) ٣٠١.٤:  ٢٠١٧عام 

) وا�ثر التراكمى لزيادات ا�سعار التى تمت فى السوق المحلى خ?ل ا�ثنى عشر شھر ٢٠١٧% فى الربع الثالث من عام ٥٩.٢
  .دموما قابلھا من التغير فى تشكيلة المنتج والمبيعات القطعية لبعض المخزون الراكد والمتقا الماضية

% فى ١٥مع زيادة  للقطعة) جنيه ٣٠٣.٩:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال١سعار بنسبة متوسط ا� رتفعمقارنة بالربع السابق ا
% من إجمالى حجم المبيعات فى ٢٩ا�سعار المحلية وما قابلھا من التغير فى تشكيلة المنتج وانخفاض نسبة المبيعات المحلية (

  .)٢٠١٨% فى الربع الثانى من عام ٣٥.٨مقابل  ٢٠١٨الربع الثالث من عام 

:  ٢٠١٧من عام  لث( الربع الثا مليون جنيه ٤٣٥.١لتبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال١٠ارتفعت ا/يرادات بنسبة 

  .)جنيهمليون  ٣٩٦.٧

ارتفعت نسبة مبيعات  )جنيهمليون  ٤١١.١:  ٢٠١٨من عام  ثانى% (الربع ال٦مقارنة بالربع السابق ارتفعت ا5يرادات بنسبة 
التصدير مبيعات %) نتيجة ارتفاع ٦٢.٢:  ٢٠١٨نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق (الربع الثانى من عام  ٦.٤التصدير بمقدار 

  .المبيعات المحليةوانخفاض 

انخفاض حجم ا/نتاج نتيجة  نيه للقطعةج ٢٤٨ليبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام % ١٥متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  ارتفع
جزئياً نتيجة ارتفاع % ٧للقطعة  متوسط تكلفة المبيعات مقارنة بالربع السابق ارتفع %) والتضخم المرتفع في مصر.٧(انخفض 

  للقطعة). ٢٣١.١:  ٢٠١٨التضخم فى الربع (الربع الثانى من عام 

  
 انخفضكما  ،)جنيهمليون  ١١٢.٢:  ٢٠١٧من عام  لث( الربع الثا يهجنمليون  ٨٥.١ % ليبلغ ٢٤الربح بنسبة مجمل  انخفض

% ). مقارنة بالربع السابق ٢٨.٣:  ٢٠١٧من عام  لث% ( الربع الثا١٩.٦نقطة مئوية ليصل الى  ٨.٧ھامش مجمل الربح بمقدار 
 ٤.٤ھامش مجمل الربح بمقدار ) كما انخفض جنيهمليون  ٩٨.٤:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال١٤انخفض مجمل الربح بنسبة 

  .%) ٢٣.٩:  ٢٠١٨من عام  ثانىط مئوية ( الربع الانق

  

ارتفع مليون قطعة ( ٤% ليبلغ ٧حجم مبيعات ا�دوات الصحية بنسبة  ارتفع: ٢٠١٨عام  من ة أشھر ا0ولىعستلا نتائج
مبيعات لبنان بنسبة  ما انخفضت، ك)قطعة ٧٣,٣١٥ نخفض% (ا٥المحلية بنسبة  مبيعاتالحجم  نخفضا قطعة )، ٢٧٢,٠٨٢

جاء نمو التصدير قطعة)  ٣٧١,٧٦١ ارتفع% (١٧حجم مبيعات التصدير بنسبة  رتفعاقطعة)، بينما  ٢٦,٣٦٤(انخفضت % ٢٤
  .والتصنيع لحساب الغير وجنوب أفريقياسواق المملكة المتحدة أمن نمو 

ثار ليعكس ا_جنيه للقطعة  ٣٠٨.٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ٦ارتفع متوسط أسعار ا�دوات الصحية بنسبة 
  .ثنى عشر شھر الماضيةسعار على مدار ا�رتفاع ا�التراكمية /

% ٦٤.٨مليون جنيه ، تمثل الصادرات نسبة  ١,٢٣٩.٥% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٣ارتفعت ا/يرادات بنسبة 

  .٢٠١٧% في عام ٥٩.٦مبيعات مقارنة بنسبة من حجم ال

انخفاض ا/نتاج نتيجة جنيه للقطعة  ٢٣٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ ١٨ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة 
  %) والتضخم المرتفع في مصر.٨(انخفض 

)  جنيهمليون  ٣٥٢.١: ٢٠١٧ر من عام وة شھعست(مليون جنيه  ٣٠٣.٦% ليبلغ ١٤مجمل ربح ا�دوات الصحية بنسبة  نخفضا

  .%)٣٢.٢: ٢٠١٧من عام  روة شھعست(% ٢٤.٥نقطة مئوية ليبلغ  ٧.٧ھامش مجمل ربح ا�دوات الصحية بمقدار انخفض كما 
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  البJط

  

  تحليل قطاع البJط

  %  أشھر ةعست  %  لثثاالربع ال  

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

              ف متر مربع)مبيعات الب?ط (با�ل

 %١٠٥ ١٤,٧٢٠ ١٥,٤٤١ %٩٠ ٤,٨٩٦ ٤,٤٠٦  مصر

 %٨١ ٤٢٧ ٣٤٦ %٨٧ ١٧٢ ١٥٠  لبنان 

 %١٥٠ ٢,٣٣٠ ٣,٥٠١ %١٣٠ ٩٢٩ ١,٢١٠  تصدير 

 %١١٠ ١٧,٤٧٧ ١٩,٢٨٨ %٩٦ ٥,٩٩٦ ٥,٧٦٦  أجمالي مبيعات البJط 

 %٤.٨ %١٣.٣ %١٨.٢ %٥.٥ %١٥.٥ %٢١.٠  تصدير / إجمالي المبيعات %

              

 %١٢٢ ٦١٤.٧ ٧٥٢.١ %١٠٩ ٢١٦.٢ ٢٣٥.٨  إيراد مبيعات البJط (مليون ج.م) 

 %١١١ ٣٥.٢ ٣٩.٠ %١١٣ ٣٦.١ ٤٠.٩  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

 %١٠٦ ٣٤.٣ ٣٦.٤ %١١٠ ٣٥.١ ٣٨.٧  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

 %١١٧ )٥٩٩.٥( )٧٠١.٢( %١٠٦ )٢١٠.٦( )٢٢٣.٣(  تكلفة مبيعات الب?ط 

 %٣٣٥ ١٥.٢ ٥٠.٩ %٢٢٢ ٥.٦ ١٢.٥  ح القطاع الب?طمجمل الرب

 %٤.٣ %٢.٥ %٦.٨ %٢.٧ %٢.٦ %٥.٣  ھامش مجمل الربح قطاع الب?ط 

  

  ٢٣٠,١٤٦ نخفضا% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (٤حجم مبيعات الب?ط بنسبة  نخفضا: ٢٠١٨من عام  لثالثاالربع 

 تارتفع% (٣٠التصدير بنسبة مبيعات ارتفعت . ٢٠١٨من عام  لثالربع الثامليون متر مربع فى  ٥.٨متر مربع ) ليبلغ 
كما انخفضت متر مربع)  ٤٨٩,٧٥٢ تنخفضا% (١٠مبيعات السوق المحلية بنسبة  ، بينما انخفضتمتر مربع) ٢٨١,٣٠١

  .متر مربع ) ٢١,٦٩٥انخفضت % (١٣مبيعات لبنان بنسبة 

حجم  نخفاضاھو السبب الرئيسى و ،متر مربع) مليون ١.٥انخفض % (٢٠بنسبة مبيعات الحجم  نخفضامقارنة بالربع السابق 
مقارنة بالربع السابق % ٩الصادرات بنسبة  بينما ارتفعت )،متر مربع مليون ١.٦ نخفضا% (٢٧مبيعات السوق المحلى بنسبة 

  مربع ).متر  ٢٥,٠٠٠% (ارتفع  ٢٠، وارتفع حجم مبيعات لبنان بنسبة متر مربع) ١٠٤,٠٠٠ رتفعا(

لزيادة ليعكس ا_ثار التراكمية جنيه للمتر المربع  ٤٠.٩ليبلغ مقارنة بالعام السابق % ١٣متوسط صافي أسعار البيع بنسبة  رتفعا
  .�ثنى عشر شھر الماضيةسعار فى السوق المحلية على مدار اا�

ليعكس الزيادة فى نسبة  للمتر) جنيه ٣٨:  ٢٠١٨من عام  ثانى% (الربع ال٨بنسبة  متوسط السعر رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  مبيعات التصدير وزيادة ا�سعار التى تمت فى السوق المحلى فى يوليو الماضى.

  ٢٠١٨من عام  لثمليون جنيه فى الربع الثا ٢٣٥.٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ٩ايرادات الب?ط بنسبة ارتفعت 
  ).جنيهمليون  ٢١٦.٢:  ٢٠١٧من عام  لثالربع الثا (

    .)جنيهمليون  ٢٧٤.٢:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال١٤ا5يرادات بنسبة  نخفضتمقارنة بالربع السابق ا 

نتيجة ارتفاع ا/نتاج بنسبة جنيه للمتر  ٣٨.٧ليبلغ  ى% مقارنة بنفس الفترة من العام الماض١٠ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة 
  بعض تأثير التضخم المرتفع خ?ل العام السابق. حد منلعام السابق لي% مقارنة با٢

نتيجة  ،للمتر المربع ) جنيه ٣٥.٢: ٢٠١٨من عام  ثانى% (الربع ال١٠متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  ي الربع.، وتأثير التضخم المرتفع فلمحاولة الحد من تكوين مخزون% ٨ا/نتاج بنسبة تخفيض 

فى  جنيهمليون  ٥.٦ربح مجمل بمقارنة  لثفى الربع الثا جنيهمليون  ١٢.٥ % ليصل١٢٢بنسبة ربح قطاع الب?ط مجمل ارتفع 
 لث% (الربع الثا٥.٣ليصل  نقطة مئوية ٢.٧من ھذا العام  لثھامش مجمل الربح فى الربع الثاارتفع  . ٢٠١٧من عام  لثالربع الثا
  .%)٢.٦: ٢٠١٧من عام 
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) كما انخفض ھامش جنيهمليون  ٢٠.١:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال٣٨مجمل الربح بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق ا
  .وتضخم التكلفة وفورات الحجمعدم استغ?ل  نتيجة %) ٧.٣:  ٢٠١٨من عام  ثانىنقطة مئوية ( الربع ال ٢مجمل الربح بمقدار 

  

 رتفعا% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (١٠حجم مبيعات الب?ط بنسبة  رتفعا: ٢٠١٨من عام  ة أشھر ا0ولىعستالنتائج 

 مليون ٧٢٠,٣١٧ت رتفعا% (٥السوق المحلية بنسبة فى مبيعات ال رتفعتا. مليون متر مربع ١٩.٣متر مربع) ليبلغ  مليون ١.٨
 %١٩انخفضت مبيعات لبنان بنسبة ، بينما ن متر مربع)مليو ١.٢ارتفع (% ٥٠عات التصدير بنسبة يارتفع حجم مبمتر مربع) كما 

  ).متر مربع ٨٠,٤٤٨انخفضت (

سعار فى على ا� زيادةليعكس ا5ثار التراكمية لجنيه للمتر المربع  ٣٩% ليصل إلى ١١متوسط صافي أسعار البيع بنسبة  رتفعا
  . أثنى عشر شھر ىمد

ولى من عام شھر ا�أة عستفى المليون جنيه  ٧٥٢.١رة من العام السابق لتبلغ % مقارنة بنفس الفت٢٢ايرادات الب?ط بنسبة ارتفعت 
  .)جنيهمليون  ٦١٤.٧ :٢٠١٧ر من عام وتسعة شھ( ٢٠١٨

زيادة ا/نتاج نتيجة جنيه للمتر المربع  ٣٦.٤ليبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٦ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة 
  ا�ثنى عشر شھر الماضية. ىساعد في مقابلة التضخم المرتفع في مصر على مد % والذى٥بنسبة 

 عن نفس الفترة من العام السابق. جنيهمليون  ١٥.٢ ربحمقارنة بمجمل  جنيهمليون  ٥٠.٩ليصل  %٢٣٥بنسبة  ربحالمجمل ارتفع 
  %).٢.٥: ٢٠١٧من عام  روسعة شھت( %٦.٨ مئوية لتصل ةنقط ٤.٣بمقدار ولىشھر ا�أة عستنسبة ھامش ربح الارتفعت 

  

  خJطات المياه

  

  خJطات المياهتحليل قطاع 

  %  أشھر ةعست  %  لثاالربع الث  

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

              مبيعات خ?طات المياه (بالقطعة)

 %٨٧ ٨٢,٤٠١ ٧١,٢٨٧ %٨٦ ٢٧,٩٢١ ٢٣,٨٨٥  مصر

 %١٢٠٣ ١٦٠ ١,٩٢٤ %٢ ١٦٠ ٣  تصدير

 %٨٩ ٨٢,٥٦١ ٧٣,٢١١ %٨٥ ٢٨,٠٨١ ٢٣,٨٨٨  (بالقطعة)ات خJطات المياه إجمالي مبيع

 %٢.٤ %٠.٢ %٢.٦ %)٠.٦( %٠.٦ %٠.٠  تصدير / إجمالي المبيعات %

 %١٠٠ ٥٧.٨ ٥٧.٦ %٩٨ ٢٠.٧ ٢٠.٣  إيراد مبيعات خJطات المياه (مليون ج.م)  

 %١١٢ ٧٠٠.٦ ٧٨٧.٢ %١١٦ ٧٣٥.٩ ٨٥٠.٩  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٢٧ ٤١٧.٤ ٥٣١.٦ %١١٥ ٤٦١.٠ ٥٢٨.٢  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 %١١٣ )٣٤.٥( )٣٨.٩( %٩٧ )١٢.٩( )١٢.٦(    خ?طات المياهتكلفة مبيعات 

 %٨٠ ٢٣.٤ ١٨.٧ %١٠٠ ٧.٧ ٧.٧  خ?طات المياهمجمل الربح 

 )%٧.٩( %٤٠.٤ %٣٢.٥ %٠.٦ %٣٧.٤ %٣٧.٩  خ?طات المياهھامش مجمل الربح 
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   :٢٠١٨من عام  لثالربع الثا

عن نفس الفترة من قطعة  ٢٨,٠٨١قطعة مقارنة بـ  ٢٣,٨٨٨% ليبلغ ١٥بنسبة  ٢٠١٨من عام  لثحجم مبيعات الربع الثا نخفضا

  .)قطعة ٢٧,٠٤٥:  ٢٠١٨من عام  ثانى% ( الربع ال١٢حجم المبيعات بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق فقد ا .العام السابق

 جنيه ٧٣٥.٩:  ٢٠١٧من عام  لث(الربع الثا جنيه للقطعة ٨٥٠.٩% ليصل إلى ١٦متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة  ارتفع

صافى  متوسط رتفعامقارنة بالربع السابق  .يحجب بعض الزيادة في ا�سعار التي تمت خ?ل الفترة ىمع تغيير المزيج الذ للقطعة)

  .للقطعة) جنيه ٧٢٨.٦:  ٢٠١٨م من عا ثانى% ( الربع ال١٧السعر بنسبة 

 لث(الربع الثا مليون جنيه ٢٠.٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٢من العام بنسبة  لثايرادات الربع الثا نخفضتا

:  ٢٠١٨م من عا ثانى% (الربع ال٣) . مقارنة بالربع السابق من العام ارتفعت ا5يرادات بنسبة جنيهمليون  ٢٠.٧: ٢٠١٧من عام 

% بينما بلغت ھذه النسبة عن نفس الفترة من ٢.٩يرادات المجمعة سبة ايرادات قطاع الخ?طات من ا/) . بلغت نجنيهمليون  ١٩.٧

  . المجمعةيرادات إجمالى إ% من ٣.٣العام السابق 

ليعكس  جنيه للقطعة) ٤٦١ :٢٠١٧(الربع الثالث من عام جنيه للقطعة  ٥٢٨.٢% ليبلغ ١٥ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 

 %٣متوسط تكلفة القطعة بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا. التضخم المرتفع في مصرتأثير نتيجة تشكيلة المنتجات المباعة و

  .ليعكس تشكيلة المنتجات للقطعة) جنيه ٥١٣.١:  ٢٠١٨من عام  ثانى(الربع ال

ھامش مجمل الربح  رتفعاما بين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، جنيه مليون ٧.٧عند  الربع الثالث ثابتاً  مجمل الربحظل 

:  ٢٠١٨من عام  ثانى( الربع ال% ٣٢ارتفع مجمل الربح بنسبة مقارنة بالربع السابق . %٣٧.٩نقطة مئوية ليصل إلى  ٠.٦بمقدار 

  .% )٢٩.٦:  ٢٠١٨من عام ثانى ال(الربع نقطة مئوية  ٨.٣كما ارتفع ھامش مجمل الربح بمقدار  )جنيهمليون  ٥.٨

: ٢٠١٧من عام  لث( الربع الثا% من مجمل الربح المجمع للشركة ٧.٣ صل الىتنسبة مجمل ربح قطاع الخ?طات ل ترتفعا

نقطة مئوية  ٢.٦مقارنة بالربع السابق ارتفعت نسبة مجمل ربح قطاع الخ?طات من مجمل الربح المجمع للشركة بمقدار  .%)٦.١

  %).٤.٧: ٢٠١٨من عام  ثانىل(الربع ا

  : ٢٠١٨ة أشھر ا<ولى من عام عستنتائج ال

  .٢٠١٧قطعة  لنفس الفترة من عام  ٨٢,٥٦١قطعة مقارنة بـ  ٧٣,٢١١% ليبلغ ١١بنسبة  ٢٠١٨حجم المبيعات فى عام انخفض 

  .سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال مليون جنيه ٥٧.٦ثابتة عند  ٢٠١٨ا5يرادات خ?ل عام ظلت 

  % من المبيعات.٣.٣بلغت نفس النسبة في الفترة المقارنة من العام السابق %، بينما ٢.٨نسبة إيرادات الخ?طات من ا/يرادات المجمعة 

 جنيه ٧٠٠.٦: ٢٠١٧ر من عام وة شھعست(جنيه للقطعة  ٧٨٧.٢% ليصل إلى ١٢صافى متوسط سعر بيع القطعة بنسبة  ارتفع

  على مدار ا�ثنى عشر شھر الماضية.سعار التى تمت زيادة ا�لمنتجات وتشكيلة ا للقطعة) نتيجة

ليعكس جنيه للقطعة)  ٤١٧.٤: ٢٠١٧(تسعة شھور من عام جنيه للقطعة  ٥٣١.٦% ليبلغ ٢٧ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 

  . خ?ل العام الماضىالتضخم المرتفع تشكيلة المنتجات المباعة وتأثير 

ھامش  نخفضكما ا)  جنيهمليون  ٢٣.٤:  ٢٠١٧ر من عام وة شھعست(مليون جنيه  ١٨.٧% ليبلغ ٢٠بنسبة مجمل الربح  نخفضا

  .% )٤٠.٤: ٢٠١٧ر من عام وة شھعست( %٣٢.٥نقطة مئوية ليصل إلى  ٧.٩مجمل الربح بمقدار 

  .% )٦: ٢٠١٧من عام  % من مجمل الربح المجمع للشركة (تسعة شھور٥لى إانخفضت نسبة مجمل ربح قطاع الخ?طات لتصل 
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   المركز المالي 

مليون  ٢,٩٦٠.١ :٢٠١٧( جنيهمليون  ٣,٢١٥ صل إلى% لت٩بنسبة  ٢٠١٨ سبتمبرنھاية فى ارتفعت قيمة أصول شركة ليسيكو 
  .٢٠١٨ة أشھر ا�ولى من عستخ?ل ال والمخزون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ارتفاع العم?ء والنقدية

مليون جنيه) نتيجة نمو الدين  ١,٩٥٥.٤ :٢٠١٧( .مليون جنيه ٢,٢٢٣.٧ صل إلىلت% ١٤زامات بنسبة لتإجمالي ا/ تارتفع
  وا/لتزامات.

 جنيهمليون  ١,٤٥٧.١مقارنة بـ  جنيهمليون  ١,٦٥٣.٦ يصل إلىل  جنيهمليون  ١٩٦.٥% ما يعادل ١٣ارتفع إجمالى الدين بنسبة 
  .٢٠١٧بنھاية عام 

فى  جنيهمليون  ١,١٩٥.٨مقارنة بـ  همليون جني ١,٢٩٧.٦ يصل إلىل جنيهليون م ١٠١.٨ما يعادل  %٩أرتفع صافى الدين بنسبة 
  .٢٠١٧نھاية عام 

   . ٢٠١٧في نھاية عام  ١.٢١مقارنة بمعدل  ١.٣٣ إلى % لتصل١٠بنسبة  ارتفعت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية
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 ليةالتطورات الراھنة والنظرة المستقب

العوامل الرئيسية التي من والتباطؤ في السوق المصرية  المتسارعكان تضخم التكاليف لقد  :٢٠١٨عام ل النظرة المستقبلية

التضخم  ئ، نتوقع أن يتباطيةمستقبل كنظرةفي الربع الثالث. و عاملإضافية على ھوامش ليسيكو ورأس المال ال وضعت ضغوطاً 

ھذا . إن المتغير الحقيقي الوحيد لتحسين نتائج ٢٠١٨زيادة أخرى في ا�سعار في عام لانية إمك ىيستمر، و5 نتوقع أس هولكن

حين أن  ىعلى تكلفة الوحدة. ف ذلك تأثيروالزيادة أو ا5نخفاض في ا/نتاج كذلك ھو المبيعات ومقارنة بالربع السابق ربع ال

ً موسمي ؤاً باطإيجابية، تتوقع الشركة ت الرابع الربع ىالتعام?ت المبكرة ف في نھاية العام، مما يعني أنه من غير المتوقع  مشابھاً  ا

العام في العمليات  نھاية من تحدياً بالقربعلى ذلك تتوقع ليسيكو  اءاً . وبنسابقأن تتحسن المبيعات بشكل كبير مقارنة بالربع ال

  ا�ساسية.

والحد من نمو رأس المال العامل في الربع، لكن  التام) (بخ?ف مخزون ا/نتاج تسعى ليسيكو إلى تخفيض المخزونات ا�خرى

٪ من ديونھا من ١٠ما 5 يقل عن  تحويليعتمد على تقلبات الطلب والمبيعات. تتوقع الشركة  ىتأثير ھذا على التدفق النقد

لن يكون لھا  ىالربع وبالتالإلى ديون بالعملة ا�جنبية منخفضة التكلفة ولكن سيتم القيام بذلك خ?ل  يةالمحلبالعملة قتراض ا5

  .٢٠١٩على المصروفات حتى بداية عام  ىتأثير ماد

، تتوقع الشركة مواصلة نمو مبيعات التصدير وستزيد أسعار التصدير على مدار النصف ا�ول من ٢٠١٩وبالنظر إلى عام 

مصر. فى  ىا/جمال ىحسن نمو الناتج المحلتماشياً مع توقعات ت ىالعام. كما تتوقع ليسيكو أن تشھد تحسناً في ا5ستھ?ك المحل

ً رى نطاقنالتضخم خ?ل العام و من زيدوالتى تالدعم  رفعمن عمليات  ومع ذلك، يتوقع السوق مزيداً  لحدوث انخفاض  اً محدود ا

افسية النسبية القدرة التنعلى تعديل كبير أو سريع في أسعار الصرف  ىتوقع أيأسعار الفائدة. كما أن السوق 5  ىحاد أو سريع ف

  ومن المتوقع أن تظل ھوامش صادرات ليسيكو تحت ضغط خ?ل معظم فترات العام.  ،للصادرات

ضعف اليورو والجنيه مدى ستظل على ا�رجح تحت ضغط التضخم ، ويعتمد الكثير على  ٢٠١٩فإن الربحية في عام  ىوبالتال

لى ارتفاع المبيعات، والزيادات المحلية في ا�سعار، واستمرار . تتطلع الشركة إىمقابل الجنيه المصرقوته أو  ىا5سترلين

  .ىووفورات الحجم للدفاع عن ھامش الربح ا/جمال الربحية التركيز على كفاءة

، فإن التحديات التي تواجه ليسيكو وتكتيكات ٢٠١٩على الرغم من التوقعات بتحسن الطلب على منتجات الشركة في عام 

وستستمر الشركة في  ىمصرالحصتھا في السوق  وزيادةتغيير. ستواصل ليسيكو ا5ستثمار في الدفاع التعامل معھا تظل دون 

  ، والنفقات العامة ورأس المال العامل.مصروفاتالوقت نفسه على خفض ال ىأسواق تصدير جديدة مع العمل فالبحث عن 
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  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 أالصحية وبالجودة التصديرية بالشرق ا�وسط وأيضا واحدة من 

  ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا�سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين. فيعاما  ٥٠
  
تمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا5نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا5ستثمار الناتجة عن الحجم ا5قتصادي للنشاط ت

. إن ا/ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصروالموقع الجغرافي وا5ستراتيجي 
  . تنافسية ق بجودة عالية وبأسعار5ستھداف الحجم ا�كبر من السو

  
، 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 ا5سم والع?مة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا 
   ت وع?مات تجارية لشركات أوروبية.بماركا

  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا<تصال:
  

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

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا<نترنت :
  قوائم النظرة المستقبلية

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

ت" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو مع استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤا
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا5ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية  تبمناقشة بعض ا5ستراتيجيا

تحمل نسبة من  التيا/صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيبالشركة،  وھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد  التيأو عدم التأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا�داء أو التنفيذ �ھداف الشركة و المخاطر

ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا/شارة إليھا "قوائم النظرة  التيتختلف مع النتائج المستقبلية 
    تنبيه.لذلك لزم التنويه وال “.المستقبلية
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  قائمة الدخل المجمعة   - ليسيكو مصر 
  

  قائمة الدخل 

  %  أشھر ةعست  %  لثالثاالربع   

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨ (مليون ج.م)

       

 %١١٦ ١,٧٦٥.٤ ٢,٠٤٩.٢ %١٠٩ ٦٣٣.٦ ٦٩١.٢  صافي المبيعات 

 %١٢٢ )١,٣٧٤.٧( )١,٦٧٦.٠( %١١٥ )٥٠٨.١(  )٥٨٦.٠(   تكلفة المبيعات  

 %٩٦ ٣٩٠.٧ ٣٧٣.٢ %٨٤ ١٢٥.٥ ١٠٥.٢  مجمل الربح 

 %)٣.٩( %٢٢.١ %١٨.٢ %)٤.٦( %١٩.٨ %١٥.٢  ھامش مجمل الربح (%) 

              

 %١٠٩ )١١٠.٤(  )١٢٠.٦(  %١٠٤ )٣٩.٧(  )٤١.٢(   مصاريف توزيع

 %١١١ )١٢٣.٣(  )١٣٦.٧(  %١١٥ )٤١.٦(  )٤٧.٦(   مصاريف إدارية

 %٧٣٨ ١٢.٤ ٩١.٣ %١١٣ ٤.٣ ٤.٨  يتشغيل أخر تإيرادا

 %١١٢ )٣٣.٣(  )٣٧.٢(  %١٢٥ )١٢.٧(  )١٦.٠(   مصروفات تشغيل أخري
 %١٢٥ ١٣٦.١ ١٧٠.٠ %١٥ ٣٥.٨ ٥.٣  أرباح التشغيل

 %٠.٦ %٧.٧ %٨.٣ %)٤.٩( %٥.٦ %٠.٨  ھامش أرباح التشغيل(%)

              

 %٨٠ ٦.٤ ٥.١ %٨٠ ٦.٤ ٥.١ استثماراتإيرادات 

 %٢٤ ١٧.٩ ٤.٣ %٤٦ ٢.٩ ١.٤ ليةتموي إيرادات

 %١٦٣ )١١٠.٧(  )١٨٠.٨(  %١٣٠ )٤٤.٦(  )٥٧.٧(   مصروفات تمويلية 
 - ٤٩.٧ )١.٣(  - ٠.٥ )٤٦.٠(   الربح قبل الضريبة وحقوق ا0قلية/)الخسارة(

  ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية
- ٢.٨ - - %٠.١% - 

 %١٤٧ )١٩.٨(  )٢٩.٢(  %٢١٢ )٤.٠(  )٨.٥(   ضرائب دخل العام 

 %٦٢١ ٠.٨ ٥.٢ %٦٩ ٠.٥ ٠.٣  ضرائب الدخل المؤجلة 
 - ٣٠.٧ )٢٥.٣(  %١٧٨٧ )٣.٠(  )٥٤.٢(   الربح بعد الضريبة/)الخسارة(

 - %١.٧ - - - -  ھامش الربح بعد الضريبة

              

 - )٣.٦(  ٣.٩ - )٢.١(  ٣.٣  حقوق ا�قلية 

 - ٢٧.٢ )٢١.٥(  %٩٨٢ )٥.٢(  )٥٠.٩(   الربح (الخسارة)صافي 

 - %١.٥ - - - -  ھامش صافي الربح(%)
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  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي

  سبتمبر ٣٠  (مليون ج.م)

٢٠١٨  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  /  ٢٠١٨ر ھشأ ٩

  (%) ٢٠١٧عام 
    

 %١٣٦ ٢٦١.٣ ٣٥٦.٠  النقدية وا5ستثمارات قصيرة ا�جل

 %١٠٣ ١١٣٣.٨ ١١٦٥.١  المخزون

 %١٢١ ٧٤٤.٣ ٩٠٢.٦  مدينون

 %٩١ ٣٨.٧ ٣٥.٠  مستحق من أطراف ذوي ع?قة

 %١١٣ ٢,١٧٨.٠ ٢,٤٥٨.٨  إجمالي ا0صول المتداولة
        

 %٩٣ ٦٩٠.٧ ٦٣٩.٥  اWصول الثابتة (صافي)

 %٩٩ ٢٩.٢ ٢٨.٨  أصول غير ملموسة 

 %٢٣٩ ٢١.٩ ٥٢.٣  مشروعات تحت التنفيذ 

 %١٠١ ١٣.٢ ١٣.٤  ثمارات أخرياست

 %٨٢ ٢٧.١ ٢٢.٣  أوراق قبض طويلة اWجل

 %٩٧ ٧٨٢.١ ٧٥٦.٢  إجمالي ا�صول طويلة ا�جل 

 %١٠٩ ٢,٩٦٠.١ ٣,٢١٥.٠  إجمالي ا�صول 
        

 %١١٦ ١٣٩٠.٥ ١٦١٥.٢  بنوك سحب علي المكشوف

 %٧٢ ٤٦.٦ ٣٣.٤  أقساط تستحق السداد خ>ل العام 

 %١١٨ ١٨٥.٨ ٢٢٠.١  موردون وأوراق دفع 

 %١١٩ ٢٦٩.٦ ٣٢٠.٥ رصده دائنة أخري أ

W ١٠٤ ٢.١ ٢.٢  طراف ذوي ع>قةمستحق% 

 %٥ ٧.٥ ٠.٤  مخصصات

 %١١٥ ١,٩٠٢.٠ ٢,١٩١.٧  إجمالي ا+لتزامات المتداولة
        

 %٢٥ ٢٠.٠ ٥.٠  قروض طويلة اWجل

 %٨٨ ١٠.٦ ٩.٣  مخصصات

 %٧٧ ٢٢.٨ ١٧.٦ مؤجلة الضريبة الدخل 

 %٦٠ ٥٣.٤ ٣١.٩  طويلة ا�جل  تمالي ا+لتزاماإج

 %١١٤ ١,٩٥٥.٤ ٢,٢٢٣.٧  تإجمالي ا+لتزاما
        

 %١٠١ ١٨.٧ ١٨.٩  حقوق ا�قلية 

 %١٠٠ ٤٠٠.٠ ٤٠٠.٠  رأس المال المصدر

 %٠ )٤٨.٢( ٠.٠  أسھم خزينة

 %١٠٣ ٥٥٨.٥ ٥٧٤.١  احتياطيات 

 %٥١ ٣٨.٥ ١٩.٨  ا�رباح المحتجزة

 - ٣٧.٢ )٢١.٥(  العام الفترة /  باحأر(خسائر) صافي 

 %٩٩ ٩٨٦.١ ٩٧٢.٥ إجمالي حقوق الملكية 

 %١٠٩ ٢,٩٦٠.١ ٣,٢١٥.٠  إجمالي حقوق الملكية وا+لتزامات  
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  المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

  %  ة أشھرعست  قائمة التدفقات النقدية

  ١٧/  ١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  (مليون ج.م)

        دية من أنشطة  التشغيل التدفقات النق

 - ٢٧.٢ )٢١.٥(   الفترة    / خسارة  صافي ربح

 %١٠٣ ٧٦.٧ ٧٩.٢  إھ?ك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 

 - )٠.٥(  ٠.٤  استھ?ك ا�صول غير الملموسة وفروق الترجمة 

 %١٤٧ ١٩.٨ ٢٩.٢  ضرائب الدخل عن الفترة

 %٩٠ )١٢.٤(  )١١.٢(   ضرائب الدخل المدفوعة

 %٨٦٥ )٠.٦(  )٥.٢(   ضرائب الدخل المؤجلة

 ً  %٠ ٠.٢ ٠.٠  إيجار مدفوع مقدما

 - ١.٧ )٥٠.٩(   أرباح رأسمالية

 %١٣٢ ١٩.٤ ٢٥.٦  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا

 %٦ )١.٠(  )٠.١(   إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا

 %١٣٥ ٢٧.١ ٣٦.٥  حصة العاملين في ا�رباح 

 - )٣.٧(  ٠.٢  حقوق ا�قلية الزيادة / (نقص) ب

 %٥٠ ١٥.٨ ٧.٩  الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة

 %١٦ )١٩٤.٨(  )٣١.٤(   (الزيادة) / نقص بالمخزون 

 %٢٢٠ )٧٠.٩(  )١٥٥.٦(   (الزيادة) / نقص في المدينون 

 %٩٩ ٦٦.٩ ٦٦.٤  الزيادة / (نقص) في الدائنون

 %٩٤ )٣٤.٩(  )٣٢.٩(   مخصصات مستخدمة

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

 %٤٥١ )٠.٦(  )٢.٦(   الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل

 %١٠٢ )٦٤.٦(  )٦٥.٩(   صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

     التدفقات النقدية من أنشطة ا<ستثمار 

 %٨٢ )٨٣.٣(  )٦٨.٥(   إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 - )٠.٠٠(  ٠.٠١  ا�صول غير الملموسة

 - ٠.٤ )٠.١(   صافى التغير فى اaستثمارات المتداولة اWخرى

 %٣٨٣٢ ١.٦ ٦١.٠  متحص?ت من بيع أصول ثابتة

 %١٥٩ ٤.٧ ٧.٤  زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جل

 %٠ )٧٦.٦(  )٠.٢(   صافي النقدية من نشاط ا<ستثمار

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 %٤٢ )٣٥.٧(  )١٥.٠(   زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل 

 %١٥٣٩ )٠.٩(  )١٣.٢(   ل?لتزامات طويلة ا�جل الجزء الحاليزيادة / (نقص) في 

 %٠ )٤٨.٢(  ٠.٠  أسھم الخزينة زيادة / (نقص)

 %١١٠ )٣٢.٦(  )٣٥.٧(   عاملينلل توزيعات أرباح

 %٥٤ )١١٧.٤(  )٦٣.٩(   صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 %٥٠ )٢٥٨.٥(  )١٣٠.٠(   صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خJل الفترة

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

 %١١٦ )١,٠٨٥.٥(  )١,٢٥٩.٢(   صافي النقدية وما في حكمھا أخر الفترة

     

  


