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 ٢٠١٨عام  نتائج أعمال
 

 ) نت�ائج LCSW.CA; LECI EY(رمز ا�سھم: أعلنت ليسيكو مصر :٩٢٠١ ايربرف ٢٨في  ا سكندرية

  .٢٠١٨عام  عنا�عمال المجمعة 

  نتائج الشركة  عليلمحه 
  

  ٢٠١٨من عام  رابعالربع ال  
  

 صحي).% من قطاع ال٥٧.٥مليون جنيه ( ٦٥٦.٣% لتبلغ ٢ا�يرادات بنسبة  ارتفعت •

  بلغي% ل١حجم المبيعات بنسبة  نخفضمليون جنيه، كما ا ٣٧٧.٧% لتبلغ ٧إيرادات الصحي بنسبة  نخفضتا •

 % تصدير). ٦٧.٨مليون قطعة ( ١.٣

   بلغي%  ل١٤حجم المبيعات بنسـبة  رتفعاكما مليون جنيه،  ٢٥٠.٣% لتبلغ ١٦إيرادات البـ>ط بنسبة  ارتفعت •

 تصدير).% ١٧.٢مليون متر مربع ( ٦.٥

% ٣٥مبيعات بنسبة الحجم  رتفعاكما مليون جنيه ،  ٢٨.٣% لتبلغ ٣٧إيرادات خ>طات المياه بنسبة  ارتفعت •

 قطعة.  ٣٥,١٠٠ليبلغ 

عن العام  همليون جني ٤٥.٨ بلغ بربح تشغيليمقارنة  مليون جنيه ١٩.٤ تبلغ يةتشغيل خسارة رابعسجل الربع ال •

 السابق.

عن العام  همليون جني ١٠.١ربح مليون جنيه مقارنة بصافى  ٩٢.٩ تبلغ ارةخسصافي  لرابعسجل الربع ا •

  السابق.

  ٢٠١٨عام   

  

 % من قطاع الصحي). ٥٩.٨مليون جنيه (  ٢,٧٠٥.٥% لتبلغ١٢ا�يرادات بنسبة ارتفعت  •

   بلغي% ل٥حجم المبيعات بنسبة  ارتفع كمامليون جنيه،  ١,٦١٧.٢% لتبلغ ٨ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة  •

 % تصدير). ٦٥.٥مليون قطعة ( ٥.٣

% ليبلغ ١١حجم المبيعات بنسـبة  ارتفع كمامليون جنيه،  ١,٠٠٢.٤% لتبلغ ٢١إيرادات البـ>ط بنسبة  ارتفعت •

 % تصدير).١٧.٩مليون متر مربع ( ٢٥.٧

ً حجم المبيعات ظل  بينمامليون جنيه،  ٨٦% لتبلغ ١٠بنسبة إيرادات خ>طات المياه ارتفعت  •   عند ثابتا

 قطعة.  ١٠٨,٠٠٠

 عن العام السابق.  همليون جني ١٨١.٩تشغيلي  ربحبمليون جنيه، مقارنة  ١٥٠.٧بلغ  ربح تشغيلىالشركة  تسجل •

   عن العام السابق.  همليون جني ٣٧.٢  ربحمليون جنيه مقارنة بصافى  ١١٤.٣ تبلغ خسارةصافي  شركةسجلت ال •

  
4 تزال ليسيكو تعاني من تضخم التكاليف وأسعار  "س ا/دارة بقوله رئيس مجل - وقد علق السيد / جلبرت غرغور

  .المرتفعة الفائدة
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قتصاد 4 ينمو بسرعة. لقد حققنا بعض النجاح إ ىر خاصة فاسعالتضخم عند ھذا المستوى إلى ا�تحميل يصعب 
ير خاصة وأن الجنيه ق التصدسو ىفي رفع ا�سعار في السوق المحلية ولكننا وجدنا صعوبة في القيام بذلك ف

  استقر أمام العمCت ا�جنبية.قد  ىالمصر

. في ىليسيكو وتسھم إلى حد كبير في بطء النمو ا4قتصادلأسعار الفائدة على ھذا المستوى مكلفة للغاية بالنسبة 
بدوره  من العام وھذا ىفي النصف الثان ى تباطؤالسوق المحلشھد ظل تدابير التقشف المستمرة وارتفاع التضخم، 

مقارنة بالنصف ا�ول من  ىسوق المحلال ٪ في إيرادات ٣.٧أدى إلى زيادة المنافسة مما أدى إلى انخفاض بنسبة 
  العام على الرغم من الزيادات في ا�سعار.

  نحن نتطلع إلى طرق استثنائية لتحسين موقفنا الحالي.

من شركة ليسيكو مصر انسحبت لنقدية ، كجزء من تركيزنا المستمر على التحكم في التكاليف والتدفقات ا
 بخسائر صغيرة ٢٠٠٩في عام ھذا النشاط . وقد بدأ ٢٠١٨في نھاية عام  " " ستيCا إيطاليفى  مشروعھا المشترك

  .مصرى ن جنيهيومل ١٠بلغت لكنھا تحولت اSن إلى خسائر كبيرة وباليورو 

، المبيعات ماحجأوإيرادات يضاً تدھوراً حاداً في الذي شھد أوكما قررنا معالجة وضع مماثل في ليسيكو لبنان 
وقد  السنوات القليلة الماضية. ىفي البCد بشكل حاد فة ا4قتصادي ةنشطكذلك ا�و عقاراتنشاط ال ئحيث تباط
. ھاعلى الرغم من صغر حجم مبيعات المجموعة خسائر ىفي صاف كبيراً  الشركة التابعة اSن مساھماً ھذه أصبحت 
نتيجة لذلك ، قررنا اتخاذ ، ومليون جنيه ٥٥ر قدرھا ئخساصافى  لبنان شركة ليسيكوحققت  ٢٠١٨في عام 

  إجراء.

ھذا إعداد خطة شاملة /عادة ھيكلة التى نحتاجھا /تخاذ ووقتاً طويCً في مراجعة ا/جراءات قضت ا/دارة 
  :ىتتمثل ف خطتنا ، التي لم تكتمل بعد بكل تفاصيلھا. نشاطال

والحد من تكاليف التصنيع قدر  ةنقدي اتاج لبنان بقوة من أجل تصفية المخزون الكبير وتوليد تدفقخفض إنت -١
  .ا/مكان

  .مةاتشغيلية ھلتحقيق وفورات  نشاطإعادة ھيكلة ال -٢

من شأنھا تحقيق عوائد  ىتنسيق إنتاج وبيع ا�دوات الصحية والبCط بين لبنان ومصر بأكثر الطرق فعالية والت -٣
  .ل نظراً للمزايا التنافسية لمصرأفض

مليون دو4ر  ٣٠من  لبنان والتي تم تقييمھا بأكثر ىالتصرف في العقارات الفائضة عن متطلباتنا التشغيلية ف -٤
  .٢٠١٦في أواخر عام 

نا أن. إننا نتصور ةالتكلفسس أُ رأس المال العامل وإعادة ھيكلة تخفيض من نقدية تدفقات توليد  ىأولويتنا ا�ولى ھ
  نتائجھا ستكون إيجابية في السنوات المقبلة.ولكن تنفيذ، البعض التكاليف لمرة واحدة عند  سنتحمل

الصادرات سيكونان  من دفقةالمتلنقدية ل ؤالكفا/ستغCل إن إعادة ھيكلة لبنان والتركيز المستمر على التكلفة و
ً  جزءاً  بتحسن  مصحوباً ذلك نأمل أن يكون . السنوات القادمةفي  المجمعة للشركةا�عمال  أداءفى من التحول  ھاما

  في ا4قتصاد مع انخفاض أسعار الفائدة وتحسين الطلب.

فعال للغاية من أجل التغلب على ھذه من وجھة نظرى بشكل تعمل بجد، و م4 يسعني إ4 أن أؤكد لكم أن إدارتك
على إطCع على  منبقيكوف ھذا الجھد وسجزء مھم من  خطوات العمل فى لبنانا�وقات والظروف الصعبة. إن 

  التطورات.

  .على دعمكم كم جميعاً اً لشكر

كان العامل السلبي الرئيسي الذي أثر على وأضاف السيد/ طاھر غرغور، الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر:
 بصفة عامة .متوسط سعر مبيعات التصدير ىوا4نخفاض ف المبيعات أحجام ىأرقامنا في الربع ھو التباطؤ ف

 وكان معظم ا4نخفاض ھو انخفاض ،مقارنة بالعام السابق٪ ٦بنسبة  فى الربع الرابع تراجعت مبيعات التصدير
  مقارنة بالعام السابق.٪ ٦.٥بنسبة  أسعار تصدير ا�دوات الصحية

ا4سترليني  ةي، وا4نخفاض الحاد في معد4ت الجنتشكيلة المنتجوكان ا4نخفاض في المقام ا�ول نتيجة لتغيير 
  .المجمعةنتائج ا من إيطاليب الشقيقة شركتنا استبعادواليورو خCل الربع، و

تخفيضات كبيرة في تكلفة البCط خCل لعمل  وضعنا أُسسعلى الرغم من أننا قمنا بزيادة إنتاج ا�دوات الصحية و
  .٢٠١٧مستويات تكاليف الوحدة أعلى من جعل المرتفع  ىالتراكمھذا الربع، إ4 أن التضخم 

في ھذه البيئة ، أدى انخفاض أسعار الصادرات إلى تقليص الھوامش بشكل حاد مما أدى إلى خسائر في التشغيل 
  خCل الربع وخسارة كبيرة في صافي ا�رباح.
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من ٪ في مصر بدءاً ٣.٥ومواصلة رفع ا�سعار بنسبة  مقارنة بالعام السابق، نتوقع زيادة ا/نتاج ٢٠١٩في عام 
  .يناير

الكفاءة التشغيلية في ا�دوات الصحية وبرامج خفض التكاليف في البCط. ومع ذلك،  ىف ملحوظاً  كما نتوقع تحسناً 
مما يعني أنه سيكون من الصعب إجراء تحسن  ،معاكسة كبيرة من التضخم وأسعار الصرف فإننا نواجه رياحاً 

 ىالھامة. وبالفعل، فإن التقدير ا�خير للجنيه المصرفي الھوامش في غياب بعض التغيرات ا4قتصادية الكلية  كبير
  في وضع أسوأ. ٢٠١٩عام  نبدأ ا/سترليني واليورو قد تركنا بالفعل ةوضعف الجني

الربع الرابع على وجه  ىوف ٢٠١٨ومع ذلك، يسرني أنه على الرغم من الضغوط التشغيلية خCل عام 
 ىمليون جنيه في صاف ٢٩لتوليد  ىعلى مدار العام بما يكفالخصوص، فقد تمكنا من تخفيض رأس المال العامل 

تمكنا فيھا من تخفيض  ىالتدفقات النقدية على مدار العام. ھذه ھي المرة ا�ولى منذ أكثر من أربع سنوات الت
ربحية الديون وھو إنجاز مھم بالنسبة لنا حيث يظل تخفيض الديون عامCً رئيسياً في استدامة أعمالنا والعودة إلى ال

  .على المدى الطويل

ھامش ا�رباح قبل الفوائد والضرائب ( EBITDAأكبر من صافى المصروفات التمويلية ، كانت  ٢٠١٨في عام 
 نلعاميأواالعام القادم  لخC رمص في رکبي لبشک ضستنخف تمويللا تکلفةأن  دنعتق. )ستھCكھCك وا/ا/و
 زالي 4 نيدلا ضتخفي نلک، و�جنبيةا تلعمCاب رکثأاقتراض  ملليش ضناراقتا ليوتح علی لنعم ننح، ونميدلقاا

  .طسولمتا دىلما علی داملمستا ىدلنقا بحرلا حمفتا

لة عملياتنا في لبنان ستوفر ، وأعتقد أن إعادة ھيكأرصدة العمCءمل أن نتمكن من مواصلة خفض المخزون وآ
ً ھامنقدياً  اً مصدر خCل العامين القادمين، كبيرتراجع بشكل ي مخزونالعلى مدى السنوات القادمة. يجب أن نرى  ا

  بيع ا�رض إلى خفض كبير في الدين العام. ىوسيؤدستخفض مخزونھا حيث أن ليسيكو لبنان 

توقع قيمة يمكننا إن ظروف السوق اللبنانية تعني أننا 4 نستطيع أن نتوقع بيع ا�راض في المستقبل القريب و4 
كن آمل أن نتمكن من بيع ھذه ا�صول في السنوات القادمة. آمل أن أطلعكم على ، ولفى الوقت الحاضر البيع

  .٢٠١٩خططنا /عادة ھيكلة لبنان بمزيد من التفاصيل خCل عام 

واستبعاد أي تكاليف لمرة واحدة من إعادة الھيكلة ، فإننا مضطرون إلى حد ما للتغلب  ٢٠١٩وبالنظر إلى عام 
Cصeحات ا4قتصادية في مصر.على السلبيات الدورية ل 

مكاسب الكفاءة  تفعيل، سنحاول الدفاع عن الھوامش وإعادة بنائھا من خCل زيادة حجم المبيعات. نفس الوقتفي 
عدم ا4ستغCل رأس المال العامل والحد من  /ستفادة مناو والمحلى،التصدير  رفع أسعارو ،وخفض التكاليف
ن لتقليل الفائدة مع الحفاظ على مخاطر سعر الصرف. من خCل يالد نمكو. سنستمر في تعديل ا�مثل لfصول

  ھذه الجھود ، سنواصل العمل نحو أفضل نتيجة ممكنة على الرغم من التحديات التي نواجھھا.
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  إيرادات وربحية ليسيكو 
  

          لمحه من قائمة ا,رباح والخسائر

  %  السنة  %  لرابعاالربع   

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

 %١٠٨ ١٤٩٧.٣ ١٦١٧.٢ %٩٣ ٤٠٤.٤ ٣٧٧.٧  الصحي 

 %١٢١ ٨٣٠.٧ ١٠٠٢.٤ %١١٦ ٢١٦.٠ ٢٥٠.٣  البCط

 %١١٠ ٧٨.٥ ٨٦.٠ %١٣٧ ٢٠.٧ ٢٨.٣ خCطات المياه

 %١١٢ ٢,٤٠٦.٥ ٢,٧٠٥.٥ %١٠٢ ٦٤١.١ ٦٥٦.٣  المبيعات 

 %)٢.٤( %٦٢.٢ %٥٩.٨ %)٥.٥( %٦٣.١ %٥٧.٥  الصحي/ المبيعات (%)

 %١١٩ )١,٨٧٤.٥( )٢,٢٣٥.١( %١١٢ )٤٩٩.٨(  )٥٥٩.١(   تكلفة المبيعات  

 %٤.٧ %)٧٧.٩( %)٨٢.٦( %٧.٢ %)٧٨.٠( %)٨٥.٢(  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (%)

 %٨٨ ٥٣١.٩ ٤٧٠.٤ %٦٩ ١٤١.٣ ٩٧.٢  مجمل الربح 

 %)٤.٧( %٢٢.١ %١٧.٤ %)٧.٢( %٢٢.٠ %١٤.٨  ھامش مجمل الربح (%) 

 %١٠٨ )٣٢٣.٧(  )٣٤٩.٩(  %١٠٣ )٩٠.٠(  )٩٢.٦(   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

 %)٠.٥( %)١٣.٤( %)١٢.٩( %٠.١ %)١٤.٠( %)١٤.١(  م.ت.أ / المبيعات (%)

 %)١١٤( )٢٦.٤(  ٣٠.٢ %٤٣٧ )٥.٥(  )٢٤.٠(   /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

 - %)١.١( %١.١ %٢.٨ %)٠.٩( %)٣.٧(  /(مصروفات) تشغيل أخرى (%)تصافي إيرادا

 %٨٣ ١٨١.٩ ١٥٠.٧ - ٤٥.٨ )١٩.٤(   أرباح التشغيل(خسائر) / 

 %)٢.٠( %٧.٦ %٥.٦ - %٧.١ -  ھامش أرباح التشغيل (%)

 - ٣٧.٢ )١١٤.٣(  - ١٠.١ )٩٢.٩(   الربح(الخسارة) /  صافي

 - %١.٥ - - %١.٦ -   (%)ھامش صافي الربح 

  
  ويؤدي إلى خسارة صافية كبيرةالھوامش  ضغطتضخم التكلفة ي :٢٠١٨من عام  رابعالربع ال

زيادات اcسعار، مما أدى إلى انخفاض ھوامش الربح على مدار العام ، اcمر الذي تفاقم في الربع   تكلفةفي ال المرتفع  تجاوز التضخم
التغير اcدوات الصحية بسبب  يرصدتط سعر اcقل سعراً وانخفاض متوس ىدة نسبة المبيعات في السوق المصرالرابع من خ>ل زيا

  والعملة. تشكيلة المنتجفٮى 

( الربع  همليون جني ٦٥٦.٣لتصل إلى  السابق من العامبنفس الفترة ٪ مقارنة ٢بنسبة  رابعالشركة خ>ل الربع الإيرادات ارتفعت 
  والذى قابله انخفاض إيرادات اcدوات الصحية. طمبيعات الب> إيراداتارتفاع ) نتيجة همليون جني ٦٤١.١:  ٢٠١٧من عام الرابع 

من عام  الرابع( الربع  مليون جنيه ٣٣٧.٨السابق لتصل إلى  من العامبنفس الفترة مقارنة % ٦إيرادات التصدير بنسبة  نخفضتا
 ٣١٨.٥لسابق لتصل إلى ا من العامبنفس الفترة مقارنة % ١٣ا�يرادات المحلية بنسبة  رتفعت، بينما ا)همليون جني ٣٥٨.٧:  ٢٠١٧

  .)همليون جني ٢٨٢.٤:  ٢٠١٧من عام الرابع ( الربع مليون جنيه 

مبيعات النمو فى المع  ) جنيهمليون  ٦٩١.٢:  ٢٠١٨من عام  لثثال% ( الربع ا٥اlيرادات بنسبة  نخفضتمقارنة بالربع السابق فقد ا
مليون جنيه  ٣١٨.٥بالربع السابق لتصل إلى مقارنة % ٧بنسبة  محليةال يراداتا�ارتفعت  .تصديرقابله انخفاض فى مبيعات ال محليةال

بالربع السابق لتصل إلى مقارنة % ١٤بنسبة  تصدير، بينما انخفضت إيرادات ال)همليون جني ٢٩٦.٥: ٢٠١٨من عام  لث( الربع الثا
بالربع مقارنة سطات أسعار جميع القطاعات انخفضت متو .)همليون جني ٣٩٤.٧:  ٢٠١٨من عام  لث( الربع الثامليون جنيه  ٣٣٧.٨
  بسبب التحول نحو المبيعات المحلية وانخفاض في متوسط سعر صادرات اcدوات الصحية.السابق 

:  ٢٠١٧من عام  الرابع( الربع  جنيهمليون  ٥٥٩.١% لتبلغ ١٢مبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة التكلفة  رتفعتا

  تخفيض إنتاج اcدوات الصحية.وكذلك التضخم المرتفع والمستمر خ>ل السنة ) نتيجة  يهجنمليون  ٤٩٩.٨
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 إعادة توجيه اcرباح الناتجة من فروق إعادة تسعير الغاز الطبيعىمليون جنيه بسبب  ٢٥.٥انخفضت تكلفة مبيعات الربع بمقدار 

(والتى تم تسجيلھا فى ا�يرادات اcخرى فى الربع اcول من  اcخرىمن إيرادات التشغيل أيضاً  وتخفيضھا من تكلفة الطاقة تخفيضھاب
  .)٢٠١٨عام 

الرابع ( الربع  جنيهمليون  ٩٧.٢ليبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق % ٣١بنسبة  رابعالشركة فى الربع المجمل ربح  نخفضا
% عن نفس ٢٢% مقارنة بـ ١٤.٨ نقطة ليصل ٧.٢دار قبم الشركةھامش مجمل ربح انخفض  .)جنيهمليون  ١٤١.٣:  ٢٠١٧من عام 

  .الفترة من العام السابق

) كما انخفض ھامش مجمل جنيهمليون  ١٠٥.٢:  ٢٠١٨من عام  لثثا% ( الربع ال ٨مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة 
  .%)١٥.٢: ٢٠١٨من عام  لثثانقطة مئوية (الربع ال ٠.٤ربح الشركة بمقدار 

مليون  ٩٠ :٢٠١٧من عام الرابع (الربع  مليون جنيه ٩٢.٦٪ لتبلغ ٣دارية بنسبة المصروفات البيعية وا� ارتفعتصورة مطلقة، و ب
(الربع الرابع من  %١٤.١لتبلغ  نقطة مئوية ٠.١بمقدار  من صافي المبيعاتدارية نسبة المصروفات البيعية وا� ارتفعت أيضاً و، جنيه)
  .)%١٤: ٢٠١٧عام 

كما ارتفعت ، )مليون جنيه ٨٨.٨ ٢٠١٨من عام  لثثا(الربع ال ٪٤دارية بنسبة المصروفات البيعية وا� نة بالربع السابق ارتفعتمقار
  %).١٢.٨ :٢٠١٨من عام  لثثا(الربع ال نقطة مئوية ١.٣دارية بمقدارنسبة المصروفات البيعية وا�

الرابع مليون جنيه فى الربع  ٥.٥مقارنة بمصاريف تشغيلية بلغت مليون جنيه  ٢٤سجلت الشركة صافى مصاريف تشغيلية بلغت 
مليون جنيه بسبب إعادة توجيه اcرباح الناتجة من فروق إعادة  ٢٥.٥مقدارھا  استثنائية مصاريف تشغيليةتتضمن  ،٢٠١٧من عام 

مليون جنيه  ٢٥.٥جيه ھذه اcرباح ومقدارھا باستبعاد إعادة تو .٢٠١٨والتى تم تسجيلھا فى الربع اcول من عام تسعير الغاز الطبيعى 
  .مليون جنيه ١.٥فيكون الناتج صافى إيرادات تشغيل أخرى قيمتھا  من إيرادات التشغيل اcخرى إلى تكلفة مبيعات اcدوات الصحية

مقارنة بربح  ٢٠١٨ام من ع رابعالربع الفى  مليون جنية ١٩.٤قدرھا  قبل الفائدة والضريبة) خسارة( سجلت الشركة خسارة تشغيلية
  مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق. ٤٥.٨قدره  قبل الفائدة والضريبة)ربح (تشغيلى 

مليون  ٥١.٧لتصل  ٢٠١٨من عام  رابع% مقارنة بالعام السابق خ>ل الربع ال١٩بنسبة  مويليةتال اتفومصرالصافى ارتفعت 
نمو الدين  ھوكان السبب الرئيسى وقد  .٢٠١٧من عام  رابعفى الربع ال جنيهون ملي ٤٣.٤ تبلغ مويليةت مصاريفبمقارنة  جنيه

مليون جنيه  ٤.٧ مقارنة بمكاسب مليون جنيه ١.٧ خسارة فروق أسعار العملة في الربع تُعدو وارتفاع نسبة ا�قتراض المحلى،
  .ن اcسبابمھى أيضاً  من العام السابق لرابعفي الربع ا

أساسياً مليون جنيه)  ٥٦.٤:  ٢٠١٨من عام  لثثا( الربع ال% ٨بنسبة  يةمصروفات التمويلال صافى نخفضابق مقارنة بالربع السا
  .٢٠١٨مليون فى الربع الرابع من  ١٣٢ا�نخفاض فى صافى المديونية بمقدار  بسبب

مليون جنية عن نفس الفترة  ٤.٧مليون جنية مقابل مصروفات ضريبية قدرھا  ١٥.٣مصروفات ضريبية قدرھا  صافىسجلت الشركة 
  من العام السابق.

مليون حنيه عن نفس الفترة من العام  ١٠.١ربح بصافى مقارنة  مليون جنيه ٩٢.٩قدرھا  لرابعفي الربع اخسارة صافى الشركة سجلت 
   .السابق

  
  ھوامشالعلى  مخزونخفض الالناتج من ضغط المليون جنيه بسبب ارتفاع التضخم و ١١٤.٣خسارة صافية : ٢٠١٨عام  نتائج

على خلفية  )همليون جني ٢٤٠٦.٥: ٢٠١٧(عام  مليون جنيه ٢,٧٠٥.٥العام السابق لتبلغ ب% مقارنة ١٢بنسبة العام إيرادات  ارتفعت
رفع  مم خCل ا/ثنى عشر شھراً الماضيةتم  سعار الذىرتفاع متوسط ا�4وكذلك اcثر التراكمى إيرادات جميع القطاعات زيادة 
  أسعار جميع القطاعات. متوسط

 مليون جنيه ) نتيجة ١,٨٧٤.٥: ٢٠١٧عام مليون جنيه ( ٢,٢٣٥.١% لتبلغ ١٩العام السابق بنسبة بارتفعت تكلفة المبيعات مقارنة 

ً بمقدار  التضخم المرتفع في مصر. دة فى الربع الرابع بسبب إعا مليون جنيه ٢٥.٥تم تخفيض تكلفة مبيعات اcدوات الصحية استثنائيا
  فروق إعادة تسعير الغاز الطبيعى. توجيه اcرباح الناتجة من

ھامش مجمل الربح  نخفضا كما، )همليون جني ٥٣١.٩:  ٢٠١٧(عام  مليون جنيه ٤٧٠.٤% ليبلغ ١٢مجمل الربح بنسبة  نخفضا
اكبة التضخم على مدار حيث أن الزيادات في ا�سعار فشلت في مو %).٢٢.١: ٢٠١٧(عام % ١٧.٤نقطة مئوية ليبلغ  ٤.٧بمعدل 
  السنة.

 ،)همليون جني ٣٢٣.٧:  ٢٠١٧(عام  مليون جنيه ٣٤٩.٩% لتبلغ ٨وا/دارية بنسبة  بيعيةمصروفات الال رتفعتبصورة مطلقة ا
  .العام السابق% فى ١٣.٤% مقارنة بنسبة ١٢.٩نقطة مئوية لتصل  ٠.٥بمقدار من صافي المبيعات نسبة كانخفضت لكنھا و
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عن العام  جنيهمليون  ٢٦.٤خرى أمليون جنيه مقارنة بصافى مصاريف تشغيل  ٣٠.٢ خرىأتشغيل  إيراداتصافي سجلت الشركة 
  . ٢٠١٨فى النصف ا�ول من عام  مليون جنيه ٥٠.٩بلغت  ناتجة من بيع ا�رض أساسياً نتيجة إيرادات غير متكررة السابق

مليون  ١٨١.٩:  ٢٠١٧(عام  جنيهمليون  ١٥٠.٧ % ليصل إلى١٧بة بنس )قبل الفائدة والضريبة ربح( ىتشغيلال ربحالنخفض ا
باستبعاد ا�يرادات  .%)٧.٦ :٢٠١٧(عام % ٥.٦نقطة مئوية لتصل  ٢ى بمقدار تشغيلال ت نسبة ھامش الربحنخفضكما ا ،)هجني

نيه مع جمليون  ٧٤.٢ قدره غيلىفإن الشركة تحقق صافى ربح تش ،اcول من العام نصفمليون جنيه في ال ٧٦.٥الغير متكررة البالغة 
  %.٢.٧ھامش ربح تشغيلى 

عام بمليون جنيه مقارنة  ٢٢٨.١صل إلى تمقارنة بالعام السابق، ل ٢٠١٨% خCل عام ٦٨ارتفعت صافى مصروفات التمويل بنسبة 
التزامن مع ارتفاع )، ب٢٠١٧عام مليون جنيه مكاسب في  ١٦.٣مليون جنيه خسارة مقابل  ٨.٦خسائر فروق العملة (بسبب  ٢٠١٧

  تكلفة ا/قتراض وارتفاع معد4ت الفائدة على القروض بالجنيه المصرى.

مليون جنية عن العام  ١٤.٢مليون جنية مقابل مصروفات ضريبية قدرھا  ٣٩.٣مصروفات ضريبية قدرھا  صافىسجلت الشركة 
  السابق.

  عن العام السابق. جنيهمليون  ٣٧.٢ ربحمقارنة بصافى  جنيهمليون  ١١٤.٣خسارة سجلت الشركة صافى 

مليون جنيه وكذلك ا�يرادات الرأسمالية  ٢٥.٥باستبعاد ا�يرادات الغير متكررة الناتجة من إعادة تسعير الغاز الطبيعى في الربع اcول 
  جنيه. مليون ١٩٠.٩مليون جنيه، فإن الشركة تحقق خسارة  ٥١الغير متكررة الناتجة من بيع اcرض في الربع الثانى 

  

  التحليل القطاعي

  ا,دوات الصحية
  

  تحليل قطاع ا,دوات الصحية

  %  السنة  %  الرابعالربع   

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

              مبيعات الصحي (با�لف قطعة)

 %٩٥ ١,٨٢٥ ١,٧٢٨ %٩٤ ٤١٩ ٣٩٦  مصر 

 %٧٣ ١٤٦ ١٠٦ %٦٥ ٣٧ ٢٤  لبنان  

 %١١٣ ٣,٠٩١ ٣,٤٨٦ %١٠٣ ٨٦٠ ٨٨٣  تصدير 

 %١٠٥ ٥,٠٦١ ٥,٣٢١ %٩٩ ١,٣١٦ ١,٣٠٣  (با�لف قطعة)مبيعات الصحي 

 %٤.٥ %٦١.١ %٦٥.٥ %٢.٤ %٦٥.٣ %٦٧.٨  تصدير / المبيعات %

        

 %١٠٨ ١٤٩٧.٣ ١٦١٧.٢ %٩٣ ٤٠٤.٤ ٣٧٧.٧  إيراد مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

 %١٠٣ ٢٩٥.٨ ٣٠٣.٩ %٩٤ ٣٠٧.٣ ٢٨٩.٧  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 %١١٥ ٢٠٢.٧ ٢٣٢.٥ %١٠٧ ٢١٦.٥ ٢٣٠.٩  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٢١ )١٠٢٥.٧( )١٢٣٦.٩( %١٠٦ )٢٨٤.٩( )٣٠١.٠(  تكلفة مبيعات الصحي  

 %٨١ ٤٧١.٦ ٣٨٠.٣ %٦٤ ١١٩.٥ ٧٦.٧  مجمل ربح قطاع الصحي

 %)٨.٠( %٣١.٥ %٢٣.٥ %)٩.٢( %٢٩.٦ %٢٠.٣  ھامش مجمل ربح قطاع الصحي 

  



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٦من  ٧صفحة               ٢٠١٩فبراير  ٢٨

ارتفع  .قطعة) ١٢,٤٤١ انخفض% (١حجم مبيعات ا�دوات الصحية خCل الربع بنسبة  نخفضا:  ٢٠١٨عام  من رابعالالربع 
 ٢٣,٠٨٤ تنخفضا% (٦مبيعات السوق المحلية بنسبة  تنخفضا بينما ،قطعة) ٢٣,٧١٥ رتفع% (ا٣حجم مبيعات التصدير بنسبة 

  .قطعة) ١٣,٠٧٢ نخفضا% (٣٥ بنسبة لبنانحجم مبيعات  نخفضاكما  ،قطعة)

مبيعات السوق المحلية  توانخفض ،قطعة) ١٠٨,١٣٤ نخفضا% (٨حجم المبيعات بنسبة انخفض مقارنة بالربع السابق من العام 
 كما انخفض حجم ،)قطعة  ٨٤,١٨٩ نخفضا( %٩بنسبة  التصديرحجم مبيعات  نخفضاو) قطعة ١٣,٣٥٦ انخفضت% (٣بنسبة 

  .قطعة) ١٠,٥٨٩ نخفضا% (٣٠مبيعات لبنان بنسبة 

ليبلغ ومقارنة بالربع السابق من العام  % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٦بنسبة دوات الصحية ا�سعار أمتوسط  نخفضا
معظمھا بسبب انخفاض  ) جنيه ٣٠٨.٢ : ٢٠١٨والربع الثالث  جنيه ٣٠٧.٣:  ٢٠١٧من عام  رابع(الربع ال جنيه للقطعة ٢٨٩.٧
التغير فى ومقارنة بالربع السابق من العام) نتيجة  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% ٦.٥تصدير (ا/نخفاض تقريباً أسعار ال

وا/نخفاض الحاد فى الجنيه ا/سترلينى واليورو مقابل الدو4ر والجنيه المصرى خCل الربع وكنتيجة أيضاً /ستبعاد  تشكيلة المنتج
  إيطاليا من ا�رقام المجمعة فى الربع الرابع.أرقام شركتنا الشقيقة ب

:  ٢٠١٧من عام  رابع( الربع ال مليون جنيه ٣٧٧.٧لتبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٧ا/يرادات بنسبة  نخفضتا

  .)جنيهمليون  ٤٠٤.٤

نسبة مبيعات  نخفضتا )جنيهمليون  ٤٣٥.١:  ٢٠١٨من عام  لثثا% (الربع ال١٣ا4يرادات بنسبة  نخفضتامقارنة بالربع السابق 
  %).٦٨.٥:  ٢٠١٨من عام  لثنقطة مئوية مقارنة بالربع السابق (الربع الثا ٠.٨التصدير بمقدار 

انخفاض حجم ا/نتاج نتيجة  جنيه للقطعة ٢٣٠.٩ليبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام % ٧متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  ارتفع
مقارنة بالربع  .مليون جنيه ٢٥.٥وعلى الرغم من تخفيض استثنائى فى التكلفة بمقدار خم المرتفع في مصر%) والتض٦(انخفض 
  للقطعة). جنيه ٢٤٨:  ٢٠١٨من عام  لث(الربع الثا% ٧للقطعة  متوسط تكلفة المبيعات نخفضالسابق ا

اح الناتجة من فروق إعادة تسعير الغاز الطبيعى مليون جنيه بسبب إعادة توجيه اcرب ٢٥.٥انخفضت تكلفة مبيعات الربع بمقدار 
بتخفيضھا من تكلفة الطاقة وتخفيضھا أيضاً من إيرادات التشغيل اcخرى (والتى تم تسجيلھا فى ا�يرادات اcخرى فى الربع اcول 

  ).٢٠١٨من عام 

 انخفضكما  ،)جنيهمليون  ١١٩.٥:  ٢٠١٧من عام  رابع( الربع ال جنيهمليون  ٧٦.٧ % ليبلغ٣٦الربح بنسبة مجمل  انخفض
% ). مقارنة بالربع السابق ٢٩.٦:  ٢٠١٧من عام  رابع% ( الربع ال٢٠.٣نقطة مئوية ليصل الى  ٩.٢ھامش مجمل الربح بمقدار 

) كما انخفض ھامش مجمل الربح بمقدار جنيهمليون  ٨٥.١:  ٢٠١٨من عام  الثث% ( الربع ال١٠انخفض مجمل الربح بنسبة 
  .%)١٩.٦:  ٢٠١٨من عام  لثثامئوية ( الربع الط انق ٠.٧

  

حجم  رتفعا قطعة )، ٢٥٩,٦٤٢ارتفع مليون قطعة ( ٥.٣% ليبلغ ٥حجم مبيعات ا�دوات الصحية بنسبة  ارتفع: ٢٠١٨عام  نتائج
 ٩٦,٣٩٩ نخفض% (ا٥بنسبة  محليةال مبيعاتالحجم  ما انخفضبين، )قطعة ٣٩٥,٤٧٦ رتفع% (ا١٣بنسبة  تصديرال مبيعات

  .قطعة) ٣٩,٤٣٦(انخفضت % ٢٧مبيعات لبنان بنسبة  ، كما انخفضت)قطعة

رتفاع ثار التراكمية /ليعكس اSجنيه للقطعة  ٣٠٣.٩العام السابق ليبلغ ب% مقارنة ٣ارتفع متوسط أسعار ا�دوات الصحية بنسبة 
  .ثنى عشر شھر الماضيةسعار على مدار ا�ا�

% من حجم المبيعات ٦٥.٥مليون جنيه، تمثل الصادرات نسبة  ١,٦١٧.٢العام السابق لتبلغ ب % مقارنة٨ارتفعت ا/يرادات بنسبة 
  .٢٠١٧% في عام ٦١.١مقارنة بنسبة 

 والتضخم المرتفع في مصر %٨جنيه بسبب انخفاض ا/نتاج بنسبة  ٢٣٢.٥ليصل % ١٥ارتفع متوسط تكلفة المبيعات بنسبة 

  .مليون جنيه ٢٥.٥فة بمقدار وعلى الرغم من تخفيض استثنائى فى التكل

مليون جنيه بسبب إعادة توجيه اcرباح الناتجة من فروق إعادة تسعير الغاز الطبيعى  ٢٥.٥مبيعات بمقدار الانخفضت تكلفة 
ل بتخفيضھا من تكلفة الطاقة وتخفيضھا أيضاً من إيرادات التشغيل اcخرى (والتى تم تسجيلھا فى ا�يرادات اcخرى فى الربع اcو

  ).٢٠١٨من عام 

انخفض كما ) جنيهمليون  ٤٧١.٦: ٢٠١٧(عام مليون جنيه  ٣٨٠.٣% ليبلغ ١٩مجمل ربح ا�دوات الصحية بنسبة  نخفضا
  .%)٣١.٥: ٢٠١٧(عام % ٢٣.٥نقطة مئوية ليبلغ  ٨ھامش مجمل ربح ا�دوات الصحية بمقدار 
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  البFط

  

  تحليل قطاع البFط

  %  السنة  %  الرابعالربع   

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

              مبيعات البCط (با�لف متر مربع)

 %١٠٩ ١٨,٩٩٤ ٢٠,٦٦٦ %١٢٢ ٤,٢٧٤ ٥,٢٢٥  مصر

 %٨٦ ٥٥٨ ٤٧٨ %١٠١ ١٣١ ١٣٢  لبنان 

 %١٢٧ ٣,٦١٨ ٤,٦١١ %٨٦ ١,٢٨٨ ١,١١٠  تصدير 

 %١١١ ٢٣,١٧١ ٢٥,٧٥٥ %١١٤ ٥,٦٩٣ ٦,٤٦٧  مبيعات البFط 

 %٢.٣ %١٥.٦ %١٧.٩ %)٥.٥( %٢٢.٦ %١٧.٢  تصدير / المبيعات %

        

 %١٢١ ٨٣٠.٧ ١٠٠٢.٤ %١١٦ ٢١٦.٠ ٢٥٠.٣  إيراد مبيعات البFط (مليون ج.م) 

 %١٠٩ ٣٥.٩ ٣٨.٩ %١٠٢ ٣٧.٩ ٣٨.٧  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

 %١٠٥ ٣٤.٧ ٣٦.٦ %١٠٤ ٣٥.٧ ٣٧.١  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

 %١١٧ )٨٠٣.٠( )٩٤١.٤( %١١٨ )٢٠٣.٥( )٢٤٠.٢(  تكلفة مبيعات البCط 

 %٢٢٠ ٢٧.٧ ٦١.٠ %٨١ ١٢.٥ ١٠.١  مجمل ربح قطاع البCط

 %٢.٨ %٣.٣ %٦.١ %)١.٨( %٥.٨ %٤.٠  طاع البCط قھامش مجمل ربح 

متر  ٧٧٣,٩٣٨ رتفعا% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (١٤حجم مبيعات البCط بنسبة  رتفعا: ٢٠١٨من عام  رابعالالربع 
 ٩٥٠,٨٢١ تارتفع% (٢٢بنسبة  مبيعات المحليةالارتفعت . ٢٠١٨من عام  رابعمربع فى الربع ال مليون متر ٦.٥مربع) ليبلغ 
% ١٤بنسبة  ، بينما انخفضت مبيعات التصديرمتر مربع ) ١,١٥٨ رتفعت% (ا١بنسبة  لبنان مبيعات رتفعتاو، متر مربع)

  .متر مربع) ١٧٨,٠٤٠ نخفضتا(

% ١٩مبيعات المحلية بنسبة الارتفعت  ،)متر مربع ٧٠١,٠٠٠ رتفعا% (١٢مبيعات بنسبة الحجم  رتفعاربع السابق مقارنة بال
حجم  نخفضوا .متر مربع) ١٠٠,٠٠٠ نخفضتا% (٨بنسبة  ، بينما انخفضت مبيعات التصديرمتر مربع) ٨١٩,٠٠٠ ارتفعت(

  متر مربع ). ١٨,٠٠٠ نخفض% (ا١٢مبيعات لبنان بنسبة 

لزيادة ليعكس اSثار التراكمية جنيه للمتر المربع  ٣٨.٧ليبلغ مقارنة بالعام السابق % ٢متوسط صافي أسعار البيع بنسبة  رتفعا
والذى قابله زيادة حصة المبيعات المحلية من إجمالى المبيعات  �ثنى عشر شھر الماضيةسعار فى السوق المحلية على مدار اا�

  .منخفضة السعر فى مصر وعاتشروزيادة أيضاً نسبة مبيعات الم

  .للمتر) جنيه ٤٠.٩:  ٢٠١٨من عام  لثثا% (الربع ال٥بنسبة  متوسط السعر نخفضمقارنة بالربع السابق ا

  ٢٠١٨من عام  رابعمليون جنيه فى الربع ال ٢٠٥.٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ١٦ايرادات البCط بنسبة ارتفعت 
  ).جنيهمليون  ٢١٦:  ٢٠١٧ن عام م لرابع(الربع ا

    .)جنيهمليون  ٢٣٥.٨:  ٢٠١٨من عام  لثثا% (الربع ال٦ا4يرادات بنسبة  ارتفعتمقارنة بالربع السابق  

، وقد ساعد ا4ستغCل ا�مثل جنيه للمتر ٣٧.١ليبلغ  سابق% مقارنة بنفس الفترة من العام ال٤بنسبة  المترارتفع متوسط تكلفة 
  .ا�ثنى عشر شھر الماضية خCلفى مصر بعض تأثير التضخم المرتفع  حد منوالوفورات فى التكلفة فى ال ليفالعناصر التك

  .للمتر المربع) جنيه ٣٨.٧: ٢٠١٨من عام  لثثا% (الربع ال٤بنسبة  ترمتوسط تكلفة الم نخفضمقارنة بالربع السابق ا

كما  ،مليون جنيه) ١٢.٥:  ٢٠١٧من عام  لرابع(الربع ا جنيهمليون  ١٠.١ % ليصل١٩بنسبة ربح قطاع البCط مجمل  نخفضا
  .%)٥.٨: ٢٠١٧من عام  رابع% (الربع ال٤ليصل  نقطة مئوية ١.٨بمقدار  ھامش مجمل الربح  نخفضا

) كما انخفض ھامش جنيهمليون  ١٢.٥:  ٢٠١٨من عام  لثثا% ( الربع ال١٩مجمل الربح بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق ا
  .وتضخم التكلفة وفورات الحجمعدم استغCل  نتيجة %) ٥.٣:  ٢٠١٨من عام  الثثنقطة مئوية ( الربع ال ١.٣الربح بمقدارمجمل 
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مليون  ٢٥.٨متر مربع) ليبلغ  مليون ٢.٦ رتفعاالعام السابق (ب% مقارنة ١١حجم مبيعات البCط بنسبة  رتفعا: ٢٠١٨نتائج عام 
عات التصدير بنسبة يارتفع حجم مبمتر مربع) كما  مليون ١.٧ت رتفعا% (٩سوق المحلية بنسبة الفى مبيعات ال رتفعتا. متر مربع

  ).متر مربع ٧٩,٤٣٧انخفضت ( %١٤انخفضت مبيعات لبنان بنسبة ، بينما )متر مربع ٩٩٢,٩٣٧ ارتفع (% ٢٧

سعار فى على ا� زيادةثار التراكمية لليعكس ا4جنيه للمتر المربع  ٣٨.٩% ليصل إلى ٩متوسط أسعار البيع بنسبة  ىصاف رتفعا
  .مقارنة بالعام السابق نسبة مبيعات المشروعات منخفضة السعر فى مصر على الرغم من زيادة الماضية ثنى عشر شھرا� ىمد

ون ملي ٨٣٠.٧ :٢٠١٧عام ( ٢٠١٨فى عام مليون جنيه  ١,٠٠٢.٤العام السابق لتبلغ ب% مقارنة ٢١ايرادات البCط بنسبة ارتفعت 
  .)جنيه

، وقد ساعد ا4ستغCل ا�مثل جنيه للمتر المربع ٣٦.٦ليبلغ  سابقالعام الب% مقارنة ٥ارتفع متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة 
  .ا�ثنى عشر شھر الماضية خCلفى مصر حد من بعض تأثير التضخم المرتفع لعناصر التكاليف والوفورات فى التكلفة فى ال

نسبة ارتفعت  عن العام السابق. جنيهمليون  ٢٧.٧ ربحمقارنة بمجمل  جنيهمليون  ٦١ليصل  %١٢٠ة بنسب ربحالمجمل ارتفع 
  %).٣.٣: ٢٠١٧(عام  %٦.١ مئوية لتصل ةنقط ٢.٨بمقدارربح الھامش 

  

  خFطات المياه

  

  خFطات المياهتحليل قطاع 

  %  السنة  %  الرابع الربع  

  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ١٨/١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

              خCطات المياه (بالقطعة)مبيعات 

 %٩٨ ١٠٨,٤٧١ ١٠٦,٣٧١ %١٣٥ ٢٦,٠٧٠ ٣٥,٠٨٤  مصر

 %١٢١٣ ١٦٠ ١,٩٤٠ %٠ ٠ ١٦  تصدير

 %١٠٠ ١٠٨,٦٣١ ١٠٨,٣١١ %١٣٥ ٢٦,٠٧٠ ٣٥,١٠٠  (بالقطعة)مبيعات خFطات المياه 

 %١.٦ %٠.١ %١.٨ %٠.٠ %٠.٠ %٠.٠  تصدير / المبيعات %

 %١١٠ ٧٨.٥ ٨٦.٠ %١٣٧ ٢٠.٧ ٢٨.٣  مليون ج.م)  إيراد مبيعات خFطات المياه (

 %١١٠ ٧٢٢.٥ ٧٩٣.٦ %١٠٢ ٧٩٢.١ ٨٠٧.٠  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٢٤ ٤٢٢.٤ ٥٢٤.٩ %١١٧ ٤٣٧.٩ ٥١١.١  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 %١٢٤ )٤٥.٩( )٥٦.٩( %١٥٧ )١١.٤( )١٧.٩(    خCطات المياهتكلفة مبيعات 

 %٨٩ ٣٢.٦ ٢٩.١ %١١٢ ٩.٢ ١٠.٤  Cطات المياهخمجمل ربح 

 %)٧.٧( %٤١.٥ %٣٣.٩ %)٨.٠( %٤٤.٧ %٣٦.٧  خCطات المياهھامش مجمل ربح 
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   :٢٠١٨من عام  رابعالربع ال

عن نفس الفترة من قطعة  ٢٦,٠٧٠قطعة مقارنة بـ  ٣٥,١٠٠% ليبلغ ٣٥بنسبة  ٢٠١٨من عام  لرابعحجم مبيعات الربع ا رتفعا

  .)قطعة ٢٣,٨٨٨:  ٢٠١٨من عام  لرابع% ( الربع ا٤٧حجم المبيعات بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق فقد ا .ابقالعام الس

 جنيه ٧٩٢.١:  ٢٠١٧من عام  رابع(الربع ال جنيه للقطعة ٨٠٧% ليصل إلى ٢ارتفع متوسط صافى سعر بيع القطعة بنسبة 

 نخفضامقارنة بالربع السابق  .الزيادة في ا�سعار التي تمت خCل الفترة يحجب بعض ىالذ تشكيلة المنتجفى تغيير المع  للقطعة)

  .للقطعة) جنيه ٨٥٠.٩:  ٢٠١٨من عام  لثثا% ( الربع ال٥صافى السعر بنسبة  متوسط

 رابعع ال(الرب مليون جنيه ٢٨.٣% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ٣٧من العام بنسبة  رابعايرادات الربع ال رتفعتا

:  ٢٠١٨من عام  لثثا% (الربع ال٣٩). مقارنة بالربع السابق من العام ارتفعت ا4يرادات بنسبة جنيهمليون  ٢٠.٧: ٢٠١٧من عام 

% بينما بلغت ھذه النسبة عن نفس الفترة من ٤.٣يرادات المجمعة سبة ايرادات قطاع الخCطات من ا/) . بلغت نجنيهمليون  ٢٠.٣

  . المجمعةيرادات إجمالى إ% من ٣.٢العام السابق 

ليعكس  جنيه للقطعة) ٤٣٧.٩: ٢٠١٧من عام  رابع(الربع الجنيه للقطعة  ٥١١.١% ليبلغ ١٧ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 

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

  للقطعة). جنيه ٥٢٨.٢:  ٢٠١٨من عام  لثثا(الربع ال

(الربع  مليون جنيه ١٠.٤صل إلى ي% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ل١٢من العام بنسبة  رابعمجمل ربح الربع ال رتفعا

مقارنة . %٣٦.٧ل نقطة مئوية لتص ٨ربح بمقدارمجمل النسبة ھامش ، بينام انخفضت مليون جنيه) ٩.٢: ٢٠١٧الرابع من عام 

ھامش مجمل الربح  نخفضكما ا )جنيهمليون  ٧.٧:  ٢٠١٨من عام  لثثا( الربع ال% ٣٥ارتفع مجمل الربح بنسبة بالربع السابق 

  .% )٣٧.٩:  ٢٠١٨من عام  لثثا(الربع النقطة مئوية  ١.٣بمقدار 

: ٢٠١٧من عام  رابع( الربع الع للشركة % من مجمل الربح المجم١٠.٧ صل الىتنسبة مجمل ربح قطاع الخCطات ل ترتفعا

نقطة مئوية  ٣.٤مقارنة بالربع السابق ارتفعت نسبة مجمل ربح قطاع الخCطات من مجمل الربح المجمع للشركة بمقدار  .%)٦.٥

  %).٧.٣: ٢٠١٨من عام  لثثا(الربع ال

  : ٢٠١٨نتائج عام 

  .قطعة ١٠٨,٠٠٠عند  م السابقعابال ثابتاً مقارنة ٢٠١٨حجم المبيعات فى عام ظل 

  مليون جنيه). ٧٨.٥: ٢٠١٧(عام  مليون جنيه ٨٦العام السابق لتصل إلى ب% مقارنة ١٠بنسبة  ٢٠١٨عام ايرادات  رتفعتا

  % من المبيعات.٣.٣بلغت نفس النسبة في العام السابق %، بينما ٣.٢نسبة إيرادات الخCطات من ا/يرادات المجمعة 

 للقطعة) نتيجة جنيه ٧٢٢.٥: ٢٠١٧(عام جنيه للقطعة  ٧٩٣.٦% ليصل إلى ١٠القطعة بنسبة صافى متوسط سعر بيع  ارتفع

  على مدار ا�ثنى عشر شھر الماضية.سعار التى تمت زيادة ا�تشكيلة المنتجات و

لمنتجات ليعكس تشكيلة اجنيه للقطعة)  ٤٢٢.٤: ٢٠١٧(عام جنيه للقطعة  ٥٢٤.٩% ليبلغ ٢٤ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 

  . خCل العام الماضىالتضخم المرتفع المباعة وتأثير 

ھامش مجمل الربح  نخفضكما ا)  جنيهمليون  ٣٢.٦:  ٢٠١٧(عام مليون جنيه  ٢٩.١% ليبلغ ١١مجمل الربح بنسبة  نخفضا
  .% )٤١.٥: ٢٠١٧(عام  %٣٣.٩نقطة مئوية ليصل إلى  ٧.٧بمقدار 

  .% )٦.١: ٢٠١٧% من مجمل الربح المجمع للشركة (عام ٦.٢لى إتصل نسبة مجمل ربح قطاع الخCطات ل رتفعتا
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   المركز المالي 

 ٢,٩٦٠.١ :٢٠١٧( جنيهمليون  ٢,٨٠٦.٥ صل إلى% لت٥بنسبة  ٢٠١٨ مبرديسنھاية فى ت قيمة أصول شركة ليسيكو نخفضا
  .٢٠١٨عام ل خC وا�صول الثابتة والمخزون النقدية/نخفاض فى مليون جنيه) بصفة أساسية نتيجة ا

ا/نخفاض فى مليون جنيه) نتيجة  ١,٩٥٥.٤ :٢٠١٧( .مليون جنيه ١,٩٠٣.٤ صل إلىلت% ٣لتزامات بنسبة إجمالي ا/ تنخفضا
  .٢٠١٨خCل عام  القروض قصيرة وطويلة ا�جل

 جنيهمليون  ١,٤٥٧.١مقارنة بـ  جنيهمليون  ١,٣٥٢.١ يصل إلىل  جنيهمليون  ١٠٥% ما يعادل ٧إجمالى الدين بنسبة  نخفضا
  .٢٠١٧نھاية عام فى 

فى  جنيهمليون  ١,١٩٥.٨مقارنة بـ  همليون جني ١,١٦٥.٢ يصل إلىل جنيهليون م ٣٠.٦% ما يعادل ٣صافى الدين بنسبة  نخفضا
  .٢٠١٧نھاية عام 

  . ٢٠١٧م في نھاية عا ١.٢١مقارنة بمعدل  ١.٣٢ إلى % لتصل٩.١بنسبة  ارتفعت نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية

مليون جنيه  ١,٤٢٢.٧مقارنة بـ  همليون جني ١,٣٣٦ يصل إلىلليون جنيه م ٨٦.٧% ما يعادل ٦نخفض رأس المال العامل بنسبة ا
  .٢٠١٧فى نھاية عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

  

  ١٦من  ١٢صفحة               ٢٠١٩فبراير  ٢٨

 التطورات الراھنة والنظرة المستقبلية

قعات بطيئة بالنسبة لنمو تعكس تو ٢٠١٩ عام4ولية لالمعامCت التجارية اكانت  فى حين :٢٠١٩عام ل النظرة المستقبلية

ً نمو الصادرات وتتوقع أيض الشركة مواصلة تتوقعت. للمبيعا أن تشھد تحسناً في ا4ستھCك المحلي تماشياً مع توقعات تحسن  ا

   .نمو الناتج المحلي ا/جمالي لمصر. ستقوم ليسيكو بزيادة ا�سعار على مدار النصف ا�ول من العام

بتخفيضات الدعم  -  ىرغم انخفاضه على أساس سنو -التضخم في مصر ب ةأثرمتشير التوقعات إلى استمرار ضغوط التكلفة ت

تھدف الشركة إلى  .قد تستفيد ليسيكو من انخفاض أسعار الفائدة ولكن من الصعب التنبؤ بسرعة وحجم ھذه ا4ستفادة .ا/ضافية

تتطلع  .التوفير في التكاليف، ولكن من المرجح أن يظل ھامش الربحية تحت ضغطتعويض التضخم بزيادة ا/نتاج ومبادرات 

السداد للعمCء في محاولة لCستمرار في تثبيت أو تخفيض الديون كما فعلت في عام  أيامليسيكو إلى مواصلة خفض المخزون و

ناتجة من ا4قتراض بالعملة المحلية إلى ٪ من الديون ال٧نقل حوالي  ٢٠١٩تتوقع الشركة خCل النصف ا�ول من عام  .٢٠١٨

  .العملة ا�جنبية ذات التكلفة ا�قل مما سيساعد على خفض تكاليف التمويل

تحت ضغط التضخم، ويعتمد الكثير على كيفية دفع الزيادة الكبيرة فى ا4سعار فى مصر   ٢٠١٩وبالتالي، ستظل ربحية عام 

إن ا4رتفاع ا�خير في  .مام الجنيه المصرىأكاليورو والجنية ا4سترلينى خCل العام وكيف ستكون اسعار صرف العمCت 

  .الجنيه المصري وقوة الدو4ر سيجعل نتائج المعامCت التجارية تحت الضغط

صول، بدأت ليسيكو ا/ستغCل ا�مثل لfمن أجل تحسين ھيكل التكلفة، وتحسين التدفقات النقدية و :عادة ھيكلة ليسيكو لبنانإ

 .إجراء مراجعة العمليات التشغيلية فى ليسيكو لبنان ونعمل ا4ن على تطوير وتنفيذ خطة إعادة ھيكلة استراتيجية شاملة لھافي 

على مدى السنوات الماضية، مما  سلبيةوتدفقات نقدية  خسائرلى إدت أ - واجھت سوقاً منكمشة ومنافسة متزايدة  -ليسيكو لبنان 

  .زون والدينلى زيادة كبيرة فى المخإدى أ

كبير في ا/نتاج في لبنان مع وجود خطط لتقليل  تخفيضخطة إعادة الھيكلة في المجا4ت المالية والتشغيلية على  شملت

كما تقوم الشركة بمراجعة كاملة للسوق للبحث  .المخزون بشكل كبير خCل السنوات القادمة مع نقل غالبية ا/نتاج إلى مصر

وبالتوازي مع ذلك ، تتطلع ليسيكو لبنان إلى بيع  .السوق في لبنان على مدى السنوات القادمة عن فرص لتنمية وزيادة حصة

قد 4 تكون ظروف السوق  .السيولة النقدية مما سيوفر المملوكة والزائدة عن احتياجاتھا التشغيليةفائض ا�صول العقارية 

متر مربع من ا�راضي معروضة للبيع في السوق  حاليا  ٢٨,٠٠٠ اللبنانية الحالية مؤاتية لبيع سريع لھذه ا�رض ، لكن حوالي

  .٢٠١٦مليون دو4ر أمريكي في أواخر عام  ٣٠بقيمة تزيد قليCً عن  ىا�راض ھذه وقد تم تقييم

تقديم نظرة أكثر تعتزم ا/دارة  .4 يمكن تقدير النتيجة النھائية لخطة إعادة الھيكلة إ4 أن ا/دارة تتوقع نتائج إيجابية بعد تنفيذھا

تفصيC ً لعملية إعادة الھيكلة في ا�شھر المقبلة وتقديم تقرير حول مدى التقدم في إعادة الھيكلة على أساس ربع سنوي في نشرة 

  النتائج ا/خبارية الخاصة بھا.

  

  اجتماع الجمعية العامة العادية 

طريق الجيش  ٥٤٤- أمبlلتون اسكندرية كورنيش قاعة سوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق ھي

في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وسوف تقوم الشركة  ٢٠١٩مارس  ٣١الموافق  ا�حدا4سكندرية يوم  -سيدى بشر

  باستعراض أدائھا المالي السنوي وفقاً لما جاء في ھذه النشرة خCل اجتماع الجمعية العامة العادية.
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  ١٦من  ١٣صفحة               ٢٠١٩فبراير  ٢٨

 

  يتعلق بليسيكو ما

  

) 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 للبCط أالصحية وبالجودة التصديرية بالشرق ا�وسط وأيضا واحدة من 

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

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا4نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا4ستثمار الناتجة عن الحجم ا4قتصادي للنشاط 
مد على استخدام مزايا التكلفة . إن ا/ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتفي مصروالموقع الجغرافي وا4ستراتيجي 

  . تنافسية 4ستھداف 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
والعCمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا  عديدة بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا4سم

   بماركات وعCمات تجارية لشركات أوروبية.
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو اLتصال:
  

      طاھر ج. غرغور
    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:
    gargour@lecico.comt  :الكترونيبريد 

 

  

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

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

احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو مع استخدام 
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا4ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية  تبمناقشة بعض ا4ستراتيجيا

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

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

  قائمة الدخل 

  %  السنة  %  لرابعاالربع   

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

       

 %١١٢ ٢,٤٠٦.٥ ٢,٧٠٥.٥ %١٠٢ ٦٤١.١ ٦٥٦.٣  المبيعات 

 %١١٩ )١,٨٧٤.٥( )٢,٢٣٥.١( %١١٢ )٤٩٩.٨(  )٥٥٩.١(   مبيعات  تكلفة ال

 %٨٨ ٥٣١.٩ ٤٧٠.٤ %٦٩ ١٤١.٣ ٩٧.٢  مجمل الربح 

 %)٤.٧( %٢٢.١ %١٧.٤ %)٧.٢( %٢٢.٠ %١٤.٨  ھامش مجمل الربح (%) 

              

 %١٠٧ )١٤٦.٦(  )١٥٧.٣(  %١٠١ )٣٦.٢(  )٣٦.٧(   مصاريف توزيع

 %١٠٩ )١٧٧.٠(  )١٩٢.٧(  %١٠٤ )٥٣.٨(  )٥٥.٩(   مصاريف إدارية

 %٢٩١ ٢٤.٦ ٧١.٧ - ١٢.٢ )١٩.٧(   تشغيل أخري تإيرادا

 %٨١ )٥١.٠(  )٤١.٥(  %٢٤ )١٧.٧(  )٤.٣(   مصروفات تشغيل أخري

 %٨٣ ١٨١.٩ ١٥٠.٧ - ٤٥.٨ )١٩.٤(   رباح التشغيلأ

 %)٢.٠( %٧.٦ %٥.٦ - %٧.١ -  ھامش أرباح التشغيل(%)

              

 %٨٠ ٦.٤ ٥.١ - )٠.٠(  ٠.٠ اراتاستثمإيرادات 

 %٢٣ ٢٤.٣ ٥.٥ %١٨ ٦.٤ ١.٢ تمويلية إيرادات

 %١٤٦ )١٦٠.٥(  )٢٣٣.٦(  %١٠٦ )٤٩.٨(  )٥٢.٩(   مصروفات تمويلية 

 - ٥٢.١ )٧٢.٤(  - ٢.٤ )٧١.١(   (الخسارة)/الربح قبل الضريبة وحقوق ا,قلية

 - %٢.٢ - - %٠.٤ - ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق ا�قلية

 %٢٢٢ )١٧.٤(  )٣٨.٧(  - ٢.٤ )٩.٥(   ضرائب دخل العام

 - ٣.٢ )٠.٥(  - ٢.٤ )٥.٧(   ضرائب الدخل المؤجلة

 - ٣٧.٨ )١١١.٧(  - ٧.١ )٨٦.٣(   الربح بعد الضريبة(الخسارة)/

 - %١.٦ - - %١.١ -  ھامش الربح بعد الضريبة

              

 %٤٣٨ )٠.٦(  )٢.٧(  - ٢.٩ )٦.٥(   حقوق ا�قلية 

 - ٣٧.٢ )١١٤.٣(  - ١٠.١ )٩٢.٩(   الربح (الخسارة)صافي 

 - %١.٥ - - %١.٦ -  ھامش صافي الربح(%)
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  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي

ديسمبر  ٣١  (مليون ج.م)
٢٠١٨  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧  

٢٠١٧/ ٢٠١٨ 
(%)  

    

 %٧٢ ٢٦١.٣ ١٨٦.٩  رة ا�جلالنقدية وا4ستثمارات قصي

 %٩٦ ١١٣٣.٨ ١٠٨٧.٢  المخزون

 %١٠٣ ٧٤٤.٣ ٧٦٥.١  مدينون

 %٦٠ ٣٨.٧ ٢٣.١  مستحق من أطراف ذوي عCقة

 %٩٥ ٢,١٧٨.٠ ٢,٠٦٢.٢  إجمالي ا,صول المتداولة

     

 %٩٨ ٦٩٠.٧ ٦٧٦.٨  اcصول الثابتة (صافي)

 %١٠٩ ٢٩.٢ ٣١.٨  أصول غير ملموسة 

 %٢٨ ٢١.٩ ٦.٢  فيذ مشروعات تحت التن

 %١٠١ ١٣.٢ ١٣.٤  استثمارات أخري

 %٦٠ ٢٧.١ ١٦.٢  أوراق قبض طويلة اcجل

 %٩٥ ٧٨٢.١ ٧٤٤.٤  إجمالي ا�صول طويلة ا�جل 

 %٩٥ ٢,٩٦٠.١ ٢,٨٠٦.٥  إجمالي ا�صول 

        

 %٩٦ ١٣٩٠.٥ ١٣٣٢.٠  بنوك سحب علي المكشوف

 %٤٣ ٤٦.٦ ٢٠.٠  أقساط تستحق السداد خ>ل العام 

 %١٠٣ ١٨٥.٨ ١٩١.٤  موردون وأوراق دفع 

 %١٢١ ٢٦٩.٦ ٣٢٤.٩ رصده دائنة أخري أ

c ٧٧ ٢.١ ١.٦  طراف ذوي ع>قةمستحق% 

 %١٠ ٧.٥ ٠.٨  مخصصات

 %٩٨ ١,٩٠٢.٠ ١,٨٧٠.٨  إجمالي ا*لتزامات المتداولة
        

 %٠ ٢٠.٠ ٠.٠  قروض طويلة اcجل

 %٨٨ ١٠.٦ ٩.٣  مخصصات

 %١٠٣ ٢٢.٨ ٢٣.٤ مؤجلة الضريبة الدخل 

 %٦١ ٥٣.٤ ٣٢.٧  طويلة ا�جل  تإجمالي ا*لتزاما

 %٩٧ ١,٩٥٥.٤ ١,٩٠٣.٤  تإجمالي ا*لتزاما
        

 %١٢٢ ١٨.٧ ٢٢.٨  حقوق ا�قلية 

 %١٠٠ ٤٠٠.٠ ٤٠٠.٠  رأس المال المصدر

 %٠ )٤٨.٢( ٠.٠  أسھم خزينة

 %١٠٣ ٥٥٨.٥ ٥٧٣.٤  احتياطيات 

 %٥٥ ٣٨.٥ ٢١.٣  ا�رباح المحتجزة

 - ٣٧.٢ )١١٤.٣(  العام  أرباح(خسائر) صافي 

 %٨٩ ٩٨٦.١ ٨٨٠.٤ إجمالي حقوق الملكية 

 %٩٥ ٢,٩٦٠.١ ٢,٨٠٦.٥  إجمالي حقوق الملكية وا*لتزامات  
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  المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

  %  السنة  قائمة التدفقات النقدية

  ١٧/  ١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  (مليون ج.م)

        النقدية من أنشطة  التشغيل  التدفقات

 - ٣٧.٢ )١١٤.٣(      عامربح الخسارة / صافي 

 %١٠٨ ١٠١.١ ١٠٩.٠  إھCك ا�صول الثابتة وفروق الترجمة 

 %٤٢٧ )٠.٦(  )٢.٥(   استھCك ا�صول غير الملموسة وفروق الترجمة 

 %٢٢٢ ١٧.٤ ٣٨.٧  عامضرائب الدخل عن ال

 %١٤٨ )١٣.٠(  )١٩.٢(   ضرائب الدخل المدفوعة

 - )٣.٠(  ٠.٦  ضرائب الدخل المؤجلة

 ً  %٠ ٠.٢ ٠.٠  إيجار مدفوع مقدما

 - ١.٣ )٥١.٢(   أرباح رأسمالية

 %١٠٤ ٣١.٩ ٣٣.٢  وفروق الترجمة تتدعيم المخصصا

 %١ )٧.٩(  )٠.١(   إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا

 %١٤٠ ٣٥.٩ ٥٠.٤  حصة العاملين في ا�رباح 

 %٣٠ ١٣.٤ ٤.١  نقص) بحقوق ا�قلية الزيادة / (

 %٤٧٣ ١.٨ ٨.٦  الزيادة / (نقص) في احتياطي الترجمة

 - )٢٣٧.٧(  ٤٦.٥  (الزيادة) / نقص بالمخزون 

 %٢٨ )٢١.٩(  )٦.١(   (الزيادة) / نقص في المدينون 

 %٨٤ ٣١.٢ ٢٦.٢  الزيادة / (نقص) في الدائنون

 %٨٦ )٤٦.٥(  )٤٠.١(   مخصصات مستخدمة

 - ٠.٠ ٠.٠  ادة / (نقص) التزامات طويلة ا�جل أخريزي

 - ٢.٣ )٣.٨(   الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة ا�جل

 - )٥٦.٧(  ٨٠.٧  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

     التدفقات النقدية من أنشطة اLستثمار 

 %٧٩ )١١٤.٢(  )٩٠.١(   إضافات ا�صول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

 - ٠.٠ )٠.٧(   ا�صول غير الملموسة

 - ٠.٤ )٠.١(   صافى التغير فى اlستثمارات المتداولة اcخرى

 %٣٠٣٧ ٢.٠ ٦١.٨  متحصCت من بيع أصول ثابتة

 - )٤.٩(  ١٤.٨  زيادة / نقص في أوراق قبض طويلة ا�جل

 %١٢ )١١٦.٦(  )١٤.٣(   صافي النقدية من نشاط اLستثمار

     نقدية من أنشطة التمويل التدفقات ال

 %٤٢ )٤٧.٣(  )٢٠.٠(   زيادة / (نقص) في القروض طويلة ا�جل 

 %٣٦١٨ )٠.٧(  )٢٦.٦(   لCلتزامات طويلة ا�جل الجزء الحاليزيادة / (نقص) في 

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

 %١١٠ )٣٢.٦(  )٣٥.٧(   عاملينلل توزيعات أرباح

 %٦٤ )١٢٨.٩(  )٨٢.٣(   نقدية من أنشطة التمويل صافي ال

 %٥ )٣٠٢.٢(  )١٦.٠(   لعامصافي التغير في النقدية وما في حكمھا خFل ا

 %١٣٧ )٨٢٧.٠(  )١,١٢٩.٢(   عامصافي النقدية وما في حكمھا أول ال

 %١٠١ )١,١٢٩.٢(  )١,١٤٥.٢(   لعامصافي النقدية وما في حكمھا أخر ا

     

  


