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  .٢٠٢١عام  عناألعمال المجمعة  نتائج

  نتائج الشركة  ىعللمحه 
  

  ٢٠٢١من عام  رابعالالربع 
  

 ع الصحي).من قطا ٪٥٦٫٢مليون جنيه ( ٧٢٦٫١لتبلغ  ٪١٨اإليرادات بنسبة  رتفعتا •

غ ـبليل ٪٤م المبيعات بنسبة ـحج ارتفع مليون جنيه، كما ٤٠٨٫٢لغ ـلتب ٪١٨إيرادات الصحي بنسبة ارتفعت  •

 تصدير). ٪ ٧١٫٧مليون قطعة ( ١٫٢٤

       بلغيل  ٪٢حجم المبيعات بنسـبة  نخفضاما بينمليون جنيه،  ٢٦٨٫١لتبلغ  ٪٩إيرادات البـالط بنسبة  ارتفعت •

 تصدير). ٪٢٥٫٣مربع (مليون متر  ٦٫١

 ٪١٢١مبيعات بنسبة الحجم  رتفعاما كمليون جنيه،  ٤٩٫٩لتبلغ  ٪١٠٤ إيرادات خالطات المياه بنسبة رتفعتا •

 قطعة.  ٥٩٬٩١٥ليبلغ 

الربع عن  همليون جني ١٣٫٩ تبلغ يةتشغيل خسارةبمليون جنيه مقارنة  ٢٧٫٢بلغ  ىتشغيلربح  رابعسجل الربع ال •

 .٢٠٢٠ من عام رابعال

الربع عن  همليون جني ٢٨٫٢ خسارةمليون جنيه مقارنة بصافى  ٤٫١ تبلغخسارة  ىصاف رابعالسجل الربع  •

 .٢٠٢٠ من عام رابعال

  ٢٠٢١عام     

  

 من قطاع الصحي). % ٦٠٫٩مليون جنيه (  ٢,٦٤٢.٢لتبلغ %٢٩اإليرادات بنسبة  رتفعتا •

بلغ يل %٢٥حجم المبيعات بنسبة  رتفعا كمايه، مليون جن ١,٦٠٧.٨لتبلغ  %٣٤إيرادات الصحي بنسبة  ترتفعا •

 تصدير). % ٧٤٫٩مليون قطعة ( ٥

ليبلغ  %٩حجم المبيعات بنسـبة  رتفعا كمامليون جنيه،  ٨٩٦٫٣لتبلغ  %١٥إيرادات البـالط بنسبة  ترتفعا •

 تصدير). %٢٤مليون متر مربع ( ٢١٫٥

 %٧٣حجم المبيعات بنسبة  رتفعا ماكن جنيه، مليو ١٣٨٫١لتبلغ  %٨٦بنسبة  إيرادات خالطات المياه ترتفعا •

 قطعة. ١٤٩,٩٣٨ليصل الى 

عن العام  همليون جني ١٣٢٫٥ يةتشغيل خسارةبمليون جنيه، مقارنة  ٤٩٫٩بلغ  ربح تشغيلى ٢٠٢١عام سجل  •

 .السابق

 مليون جنيه عن العام ٢٢٠٫٦خسارة مليون جنيه، مقارنة بصافى  ٣٦٫٤صافى خسارة بلغت  ٢٠٢١عام  تسجل •

 السابق.
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: رئيس مجلس اإلدارة  - ت غرغوروقد علق السيد / جلبر انتعاشها  ىليسيكو خطوة كبيرة فشركة لقد خطت قائالً
  .خالطات المياهاألدوات الصحية وقطاعى سيما في في المبيعات ال  ىمع نمو قو ٢٠٢١في عام 

منذ أكثر من ثالث سنوات  رة األولىللمماليين قطعة  ٥لقد عادت الشركة إلى حجم مبيعات أدوات صحية تجاوز 
  بعد عامين من الخسائر التشغيلية. للمجموعة قبل الضرائباألرباح و يةرباح التشغيلاألمما أدى إلى عودة 

قد تحقق على الرغم من العواقب الكبيرة للتضخم العالمي في عام  اإلنتعاشومن العالمات المشجعة أن هذا 
  .ةحليالتكاليف الم أسستقوده العملة في  ىت من التضخم الذوالضغط المتفاقم لعدة سنوا ٢٠٢١

تتحمله الشركة التي  بشكل غير مقبول معدل ضرائب مرتفعتسلط الضوء على تشغيل أرباحنا المتزايدة من ال
 ة الشركةالرئيسية التي يتعين على إدار ىومعالجة هذه المسألة هي إحدى مهام هيكل الشركة الحالينتيجة 

  .نتعاشاإلجزء من المرحلة التالية من معالجتها ك

، ٢٠٢٢، فإننا متفائلون بحذر بشأن استمرار النمو في عام ىبيالضرالعبئ وحتى في انتظار طريقة إلعادة هيكلة 
  في السنة المقبلة. ىالتشغيل ءدااألولذلك أعتقد أننا على وشك تحقيق تحسن كبير آخر في 

  .ليسيكو تناركلش مالمستمر ودعمك معلى اهتمامك مأشكرك

كان الربع الرابع هو األقوى هذا  :قائالً  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر -وأضاف السيد/ طاهر غرغور
 هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب ىمن تحسن إجمال ىالربع السادس على التوال فى نتعاشاإلالعام واستمر 

، )قبل الفوائد والضرائب(أرباح  يةأرباح تشغيلالذى يظهر  ىوالك. إنه الربع الثالث على التواالستهال واإلهالك
  والثالث. ىالربعين الثانفي  نتائجلقارنة بامضاعف قد ت –من حيث القيمة  - وكالهما 

قد انتفى الغرض منها  ،مكونة خالل العامللعمالء  مستحقة خصومات إلغاء نتائج في هذا الربع منالوقد استفادت 
 كميةالعديد من العمالء الرئيسيين اللم يحقق العام، حيث خصومات آخرب ةصاخوال جنية مليون ١٩٫٨ بحوالى

  لهذا العام. المستهدفة

تغيرات تنا ، واجهلعمالءبعض االمستحقة لخصومات ال والناتجة من إلغاءغير المتوقعة السب المكا همقابل هذوفى 
حلت المنتجات كما  .مبيعات المحليةالات إلى صادرالتحول من ال ومنها الرابع في الربععكس اإلتجاه في 

لصحية األوروبية. لقد واجهنا بشكل أساسي محل صادرات األدوات ا وعاتمبيعات المشرالمنخفضة السعر و
ً أيض   .توريدالسل سالوالتضخم العالمي قضايا الربع المرتبط ب في هذاالتكاليف جولة جديدة من تضخم  ا

ً يمثل آخر  زبار سنوى ربعانجاز خالطات المياه قطاع حقق   ،ربع سنويةالضعف متوسط حجم مبيعاته  تقريبا
ً وحققنا نجاح اتحيث قمنا بزيادة مبيعات المشروع من خطوط المنتجات الجديدة ذات الهامش المرتفع.  كبيراً  ا

  .٢٠٢٢نتوقع أن يستمر هذا المستوى الجديد من اإليرادات والربحية في هذا القطاع في عام 

ً ا أيضلقد تمكن قابلها  يةنقدتدفقات مليون جنيه  ٨٨الربع وتوليد  هذا من خفض رأس المال العامل بشكل كبير في ا
  حيث قمنا بزيادة المبيعات واإلنتاج. ٢٠٢١بعض الديون التي تكبدناها في عام زيادة 

ً قد نشهد انخفاض ً طفيف ا ً تماش، ٢٠٢٢عام في بداية مقارنة بالربع الرابع من العام السابق في المبيعات  ا مع  يا
وتدريب تعيين تظل إيجابية وسنواصل  ٢٠٢٢التقليدية، لكن توقعات الطلب القوي في عام  يةموسمالمبيعات ال

  تلبية هذا الطلب.لالموظفين لزيادة اإلنتاج 

 ىمر فمع العمل من أجل التحسين المست ،زيادة اإلنتاج والمبيعات إلى أقصى حد ىتظل مهمة ليسيكو المستقبلية ه
  . ٢٠٢١في عام  بصفة عامة لهذه المهمةإنجازنا  نىسريلتكاليف ورأس المال العامل والتدفقات النقدية. ا ةإدار

ة وميالعم مصروفاتالقيام بالمزيد لمواصلة تحسين هوامش األدوات الصحية ورؤية انخفاض الأيضاً  نامامه ومن
  ستمرار في النمو.الكنسبة من المبيعات مع ا

  العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة مع هذه االستراتيجية في العام المقبل.فى ريق إدارة ليسيكو بأكمله سيستمر ف
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

            لمحه من قائمة األرباح والخسائر

  %  السنة  %  رابعالربع ال  

  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  (مليون ج.م)

  %١٣٤  ١١٩٨٫٧ ١٦٠٧٫٨  %١١٨  ٣٤٥٫٩ ٤٠٨٫٢  الصحي 

  %١١٥  ٧٨٢٫٣  ٨٩٦٫٣  %١٠٩  ٢٤٥٫٠  ٢٦٨٫١  البالط

  %١٨٦  ٧٤٫٢  ١٣٨٫١  %٢٠٤  ٢٤٫٤  ٤٩٫٩ خالطات المياه

  %١٢٩  ٢٬٠٥٥٫٢  ٢٬٦٤٢٫٢  %١١٨  ٦١٥٫٣  ٧٢٦٫١  صافي المبيعات 

  %٢٫٥  %٥٨٫٣  %٦٠٫٩  %٠٫٠  %٥٦٫٢  %٥٦٫٢  )٪الصحي/ صافي المبيعات (

  %١١٨  )١٬٨٢٦٫٠(  )٢٬١٥٨٫٩(  %١١٢  )٥١٧٫٩(   )٥٧٩٫٣(   تكلفة المبيعات  

  )%٧٫١(  )%٨٨٫٨(  )%٨١٫٧(  )%٤٫٤(  )%٨٤٫٢(  )%٧٩٫٨(  )٪تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (

  %٢١١  ٢٢٩٫٢  ٤٨٣٫٣  %١٥١  ٩٧٫٤  ١٤٦٫٨  مجمل الربح 

  %٧٫١  %١١٫٢  %١٨٫٣  %٤٫٤  %١٥٫٨  %٢٠٫٢  ) ٪هامش مجمل الربح (

  %١٣٦  )٢٧٦٫٦(   )٣٧٧٫١(   %١٤٨  )٦٩٫٧(   )١٠٣٫٠(   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

  %٠٫٨  )%١٣٫٥(  )%١٤٫٣(  %٢٫٩  )%١١٫٣(  )%١٤٫٢(  )٪م.ت.أ / صافي المبيعات (

  %٦٦  )٨٥٫٠(   )٥٦٫٣(   %٤٠  )٤١٫٦(   )١٦٫٦(   /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

  )%٢٫٠(  )%٤٫١(  )%٢٫١(  )%٤٫٥(  )%٦٫٨(  )%٢٫٣(  )٪/(مصروفات) تشغيل أخرى (تصافي إيرادا

  -  )١٣٢٫٥(   ٤٩٫٩  -  )١٣٫٩(   ٢٧٫٢  التشغيل أرباح (خسائر)

  -  -  %١٫٩  -  -  %٣٫٨  )٪هامش أرباح التشغيل (

  %١٦  )٢٢٠٫٦(   )٣٦٫٤(   %١٥  )٢٨٫٢(   )٤٫١(   الخسارةصافي 

  -  -  -  -  -  -   )٪(هامش صافي الربح 

  

  أرباح التشغيلنمو يؤدى إلى  للعمالء وإلغاء خصومات مستحقةانتعاش المبيعات : ٢١٢٠من عام  رابعالالربع 

ً ليسيكو انتعاش ظهرتأ التي  خالطات المياهمع أقوى أداء ربع سنوي هذا العام يأتي بشكل أساسي من قطاعات البالط و اً مستمر ا
  في مصر. اتعوفي المشر ىاستفادت من الطلب القو

في الشرق األوسط.  قد انتفى الغرض منها العامآخر  تهدفةخصومات مستحقة مسإلغاء كما استفادت اإليرادات واألرباح في هذا الربع من 
كمية عمالء التصدير اإلقليميين لم يحقق بعض حيث  الرابع في الربع ىمليون جنيه مصر ١٩٫٨ بلغت  ةمستحقإلغاء خصومات تم 

  .لهذا العام المستهدفةالمبيعات 

الربع الرابع من ( همليون جني ٧٢٦٫١لتبلغ  السابق من العامس الفترة بنفمقارنة  ٪١٨بنسبة  رابعالربع الالشركة خالل إيرادات  ترتفعا
مقارنة بالعام  ٪١٨ت اإليرادات المحلية بنسبة رتفعا .اتقطاعالجميع فى يرادات اإل رتفاعا ن خاللم) همليون جني ٦١٥٫٣:  ٢٠٢٠ عام

مقارنة  ٪١٨إيرادات التصدير بنسبة  رتفعت، كما اجنيه)مليون  ٢٨٣٫٥:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عاممليون جنيه ( ٣٣٤٫٦ السابق لتبلغ
  .مليون جنيه) ٣٣١٫٧:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عاممليون جنيه ( ٣٩١٫٥لتبلغ بالعام السابق 

ة اإليرادات المحلي ترتفعا .)جنيهمليون  ٦٧٩٫٦:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٧االيرادات بنسبة  ترتفعامقارنة بالربع السابق فقد 
ت نخفضما ابينمليون جنيه)،  ٢٧٨٫٣:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام مليون جنيه ( ٣٣٤٫٦السابق لتبلغ  ربعمقارنة بال ٪٢٠بنسبة 

  .)مليون جنيه ٤٠١٫٣:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام مليون جنيه ( ٣٩١٫٥لتبلغ مقارنة بالربع السابق  ٪٢إيرادات التصدير بنسبة 

:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( جنيهمليون  ٥٧٩٫٣لتبلغ  ٪١٢ارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة مق مبيعاتالتكلفة  ترتفعا

 أكثر أدوات الصحيةتشكيلة منتجات ب المقترنمع تضخم التكلفة  تقاربةعلى الرغم من مستويات اإلنتاج الم )جنيهمليون  ٥١٧٫٩

  .ةرفع متوسط التكلفمما ساهم في في إنتاجيتها، صعوبة 
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  مليون جنيه) ٥٥٥٫١:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام (  ٪ ٤مقارنة بالربع السابق ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 

الربع الرابع من ( جنيهمليون  ١٤٦٫٨ليبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ٪٥١بنسبة  رابعالربع الالشركة فى مجمل ربح  رتفعا
عن نفس  ٪١٥٫٨مقارنة بـ  ٪٢٠٫٢ ليصل مئوية نقطة ٤٫٤دار قبم الشركةهامش مجمل ربح  رتفعا .)جنيهمليون  ٩٧٫٤:  ٢٠٢٠ عام

  فى جميع القطاعات.تحسناً مجمل الربح شهد  .الفترة من العام السابق

مش مجمل ها رتفع) كما اجنيهمليون  ١٢٤٫٥:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام (  ٪ ١٨مجمل الربح بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  .)٪١٨٫٣ : ٢٠٢١الربع الثالث من عام نقطة مئوية ( ١٫٩ربح الشركة بمقدار 

 ٦٩٫٧:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( مليون جنيه ١٠٣لتبلغ  ٪٤٨دارية بنسبة المصروفات البيعية واإل ترتفعاوبصورة مطلقة، 

المبيعات مقارنة بنسبة  ىمن صاف ٪١٤٫٢نقطة مئوية لتبلغ  ٢٫٨دارية بمقدار نسبة المصروفات البيعية واإل ارتفعتما ك، مليون جنيه)
  .٢٠٢٠ الربع الرابع من عام ىف ٪١١٫٣

 ارتفعتما ك ،مليون جنيه) ٩٣:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪١١بنسبة دارية المصروفات البيعية واإل ارتفعتمقارنة بالربع السابق 

  ).٪١٣٫٧ :٢٠٢١الربع الثالث من عام ( طة مئويةنق ٠٫٥دارية بمقدارنسبة المصروفات البيعية واإل

 ىمليون جنيه ف ٤١٫٦تشغيل أخرى بقيمة مصاريف  ىمصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصاف ىمليون جنيه صاف ١٦٫٦الشركة سجلت 
  ى.بسبب مخصصات إضافية للعمالء المحل في الربع الرابع من العام السابق معظم الزيادة .سابقنفس الفترة من العام ال

مصاريف تشغيل أخرى بقيمة  ىمصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصاف ىمليون جنيه صاف ١٦٫٦الشركة سجلت مقارنة بالربع السابق 
  .٢٠٢١الربع الثالث من عام فى  مليون جنيه ٢٢٫٢

 ١٣٫٩ تشغيلية بلغتة خسارمقارنة ب رابعالربع الفى مليون جنيه  ٢٧٫٢قدره  قبل الفائدة والضريبة) ربح( ىتشغيل سجلت الشركة ربح

   .٢٠٢٠ الربع الرابع من عاممليون جنيه فى 

هامش الربح  مليون جنيه)، كما ارتفع ٩٫٣:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪١٩٤ى بمقدارتشغيلمقارنة بالربع السابق ارتفع الربح ال
  .)٪١٫٤:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام (نقطة مئوية  ٢٫٤بمقدار  ىتشغيلال

فى نفس الفترة من العام  مليون ٦٫٢مويلية ت بصافى مصاريف مقارنة مليون جنيه ٣٫٩ مويليةت مصاريفصافى ة الشركسجلت 
  نتيجة اإلنخفاض الكبير فى مستويات الدين وأسعار الفائدة.السابق، 

جنيه فى  مليون ٣٫٩مويلية ت أرباحبصافى  مقارنة مليون جنيه ٣٫٩ مويليةت مصاريفصافى الشركة سجلت  مقارنة بالربع السابق
  .٢٠٢١الربع الثالث من عام 

     بلغت عباء ضريبيةأصافى مقارنة ب مليون جنيه ٢٤٫٢ بلغت ٢٠٢١ الربع الرابع من عامخالل عباء ضريبية أسجلت الشركة صافى 

  السابق. نفس الفترة من العام فى مليون ٦٫٥

عن نفس الفترة من العام  مليون جنيه ٢٨٫٢مقارنة بصافى خسارة  نيهمليون ج ٤٫١بلغت  رابعالربع ال ىفصافى خسارة الشركة سجلت 
  .٢٠٢١الربع الثالث من عام فى  مليون ٨٫٧سجلت الشركة صافى خسارة بلغت مقارنة للالسابق. 

  رباح التشغيلليسيكو ألإلى عودة  أدى نتعاش مبيعات التصديرإ :٢٠٢١نتائج عام 

مليون جنيه)  ٢٬٠٥٥٫٢:  ٢٠٢٠عام (جنيه مليون  ٢٬٦٤٢٫٢رنة بالعام السابق لتبلغ مقا ٪٢٩بنسبة  ٢٠٢١عام  إيرادات ترتفعا
خالطات مبيعات فضالً عن البالط  صادرات األدوات الصحية و ىف ىقوالنمو وال سيما الالقطاعات  جميعفى المبيعات  رتفاعنتيجة إ
  .يةالمحلالمياه 

نتيجة لزيادة  مليون جنيه). ١٬٨٢٦:  ٢٠٢٠عام مليون جنيه ( ٢٬١٥٨٫٩لتبلغ  ٪١٨ تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة ارتفعت
  .سابقمقارنة بالعام ال ٪١٣فضال عن زيادة حجم إنتاج البالط بنسبة  ٪٣٤الصحية بنسبة األدوات حجم إنتاج 

هامش مجمل الربح بمعدل  رتفعا امك، مليون جنيه) ٢٢٩٫٢:  ٢٠٢٠عام ( مليون جنيه ٤٨٣٫٣ليبلغ  ٪١١١مجمل الربح بنسبة  رتفعا
 .العام السابقفى  ٪١١٫٢مقارنة بنسـبة  ٪١٨٫٣نقطة مئوية ليبلغ  ٧٫١

ما ك، مليون جنيه)٢٧٦٫٦:  ٢٠٢٠عام ( مليون جنيه ٣٧٧٫١لتبلغ  ٪٣٦واإلدارية بنسبة  بيعيةمصروفات الال ترتفعبصورة مطلقة ا
  .العام السابقفى  ٪١٣٫٥مقارنة بنسبة  ٪١٤٫٣وية لتصل نقطة مئ ٠٫٨المبيعات بمقدار  ىنسبة من صافك رتفعتا

العام فى مليون جنيه  ٨٥خرى أتشغيل مصاريف مليون جنيه مقارنة بصافى  ٥٦٫٣خرى أتشغيل مصاريف  ىسجلت الشركة صاف
وكذلك  مليون جنيه ١٣٫١نتيجة األرباح اإلستثنائية المستردة من الغاز الطبيعى بقيمة ويرجع هذا اإلنخفاض بصفة أساسية  السابق

  .مكاسب القيمة الحالية ألوراق الدفع
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 ١٣٢٫٥قدرها ية تشغيل مقارنة بخسارة ٢٠٢١فى عام مليون جنيه  ٤٩٫٩قبل الفائدة والضريبة )  ربح( ىتشغيلربح سجلت الشركة 

  العام السابق. فى مليون جنيه

عام مليون جنيه فى  ٦٥٫٥بمبلغ مليون جنيه مقارنة  ١٨٫٩صل إلى تل ٢٠٢١خالل عام  ٪٧١صافى مصروفات التمويل بنسبة  تنخفضا
  وكذلك اإلدارة الفعالة للعمالت األجنبية. مصر ولبنان ىأسعار الفائدة فو في صافى الدين نخفاضاإلبسبب  .٢٠٢٠

هذه  ىوتأت .العام السابق فىمليون جنيه  ٢٤٫٤مليون جنيه مقابل  ٥٦٫٢ بلغت ٢٠٢١خالل عام عباء ضريبية أسجلت الشركة صافى 
  .من الزيادة الكبيرة في األرباح قبل الضرائب لبعض شركات المجموعةمقارنة بالعام السابق الزيادة 

  .العام السابقفي مليون جنيه  ٢٢٠٫٦ خسارةمليون جنيه مقارنة بصافى  ٣٦٫٤خسارة بلغت سجلت الشركة صافى 
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  التحليل القطاعي

 األدوات الصحية

ارتفعت  .قطعة) ٥٢٬٥٢٥ رتفع(ا ٪٤بنسبة حجم مبيعات األدوات الصحية خالل الربع  رتفعا: ٢٠٢١ الربع الرابع من عام
بينما  ،قطعة) ٣٩٬٩٦٨ رتفعا( ٪١٣بنسبة  محليةمبيعات الالحجم ارتفع ما ك، قطعة) ١٢٬٥١٠رتفعت (ا ٪١بنسبة  تصديرمبيعات ال

  .كما هو في الربع الرابع من العام السابق لبنانحجم مبيعات ظل 

بنسبة  مبيعات المحليةحجم ال رتفعا .قطعة) ٥٤٬٤٦١ نخفضا( ٪٤عات بنسبة حجم المبي نخفضامقارنة بالربع السابق من العام 
مبيعات  نخفض حجما، بينما قطعة) ٧٥٠ رتفع(ا ٪٧لبنان بنسبة  ىالمبيعات فحجم  رتفعا، كما قطعة) ٤٤٬٠٢٠ ارتفع( ٪١٥

  ).قطعة ٩٩٬٢٣١ نخفض(ا ٪١٠بنسبة  تصديرال

الربع الرابع من ( جنيه للقطعة ٣٢٨٫٤مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ  ٪١٣بنسبة دوات الصحية األسعار أمتوسط  رتفعا
ً  متوسط السعر نخفضامقارنة بالربع السابق  .جنيه) ٢٩٠٫٥:  ٢٠٢٠ عام :  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪١بنسبة  هامشيا

اإلقليمي التصديرإلغاء خصومات مستحقة لعمالء  ةجينتجزء من الزيادة في األسعار في الربع الرابع  أتىي .جنيه للقطعة ٣٣١٫١
  .لهذا العام المستهدفةالمبيعات كمية الذين لم يحققوا 

:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( مليون جنيه ٤٠٨٫٢لتبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪١٨اإليرادات بنسبة  ترتفعا

  .)جنيهمليون  ٤٢٩٫٥:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٥اليرادات بنسبة ت انخفضمقارنة بالربع السابق ا .)جنيهمليون  ٣٤٥٫٩

بسبب التضخم الكبير  جنيه للقطعة ٢٨٦٫٤ليبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام  ٪١١بنسبة  القطعة متوسط تكلفة مبيعات رتفعا
ً مصحوب توريدفي سلسلة ال   .في اإلنتاجية أكثر صعوبة تشكيلة منتجاتب ا

  .)للقطعة جنيه ٢٨٣٫١: ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪١للقطعة  متوسط تكلفة المبيعات رتفعابالربع السابق  مقارنة

 الربع الرابع من عام( مليون جنيه ٥٢٫٢ إلى  ٪٣٠بنسبة  من العام رابعفى الربع ال قطاع األدوات الصحية فى ربحمجمل ارتفع 
: ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( ٪١٢٫٨نقطة مئوية ليصل  ١٫٢الربح بمقدار  .كما ارتفع هامش مجململيون جنيه) ٤٠٫١: ٢٠٢٠
  مليون جنيه) ١١٫٦

ت نخفض، كما امليون جنيه) ٦٢٫٢:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪١٦بمقدار  مجمل الربح نخفضمقارنة بالربع السابق ا
ر يصدنتيجة إحالل مبيعات ت .)٪١٤٫٥:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام مئوية ( ةنقط ١٫٧نسبة هامش مجمل الربح بمقدار 

  ذات الهامش المنخفض. مصر ىف اتعوأوروبا بشكل أساسي بمبيعات المشر
  

  %  السنة  %  رابعالربع ال  

  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

        مبيعات الصحي (باأللف قطعة)

  %١١٠  ١٬١١٣ ١٬٢٢٤  %١١٣  ٣٠٠ ٣٣٩  مصر 

  %٤١  ٨٣  ٣٤  %١٠٠  ١٢  ١٢  لبنان  

  %١٣٣  ٢٬٨١٥  ٣٬٧٥٢  %١٠١  ٨٧٩  ٨٩٢  تصدير 

  %١٢٥  ٤٬٠١٠  ٥٬٠١٠  %١٠٤  ١٬١٩١  ١٬٢٤٣  (باأللف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

  %٤٫٧  %٧٠٫٢  %٧٤٫٩  )%٢٫١(  %٧٣٫٩  %٧١٫٧  الي المبيعات %تصدير / إجم

          

  %١٣٤  ١١٩٨٫٧ ١٦٠٧٫٨  %١١٨  ٣٤٥٫٩ ٤٠٨٫٢  إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

  %١٠٧  ٢٩٨٫٩  ٣٢٠٫٩  %١١٣  ٢٩٠٫٥  ٣٢٨٫٤  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

  %٩٩  ٢٧٩٫٠  ٢٧٥٫٨  %١١١  ٢٥٦٫٩  ٢٨٦٫٤  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٢٣  )١١١٨٫٧(  )١٣٨١٫٥(  %١١٦  )٣٠٥٫٨(  )٣٥٦٫٠(  تكلفة مبيعات الصحي  

  %٢٨٣  ٨٠٫٠  ٢٢٦٫٣  %١٣٠  ٤٠٫١  ٥٢٫٢  مجمل ربح قطاع الصحي

  %٧٫٤  %٦٫٧  %١٤٫١  %١٫٢  %١١٫٦  %١٢٫٨  هامش مجمل ربح قطاع الصحي 
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حجم  رتفعا قطعة )، ٩٩٩٬٦٨٩ رتفعامليون قطعة ( ٥ليبلغ  ٪٢٥حجم مبيعات األدوات الصحية بنسبة  رتفع: ا٢٠٢١عام  نتائج
 ،قطعة) ٩٣٧٬٢٣٦رتفع ا( ٪٣٣حجم مبيعات التصدير بنسبة  رتفعكما ا )،ةقطع ١١١٬٢٠٦رتفع (ا ٪١٠المحلية بنسبة  مبيعاتال

  .قطعة) ٤٨٬٧٥٣ (انخفضت ٪٥٩مبيعات لبنان بنسبة  انخفضت مابين

 ٢٠٢٠ عامللقطعة ( جنيه ٣٢٠٫٩مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ  ٪٧متوسط أسعار األدوات الصحية بنسبة  رتفعا

ث أن التحول نحو مبيعات المشروعات منخفضة السعر في مصر قابله زيادات في األسعار المحلية حي جنيه للقطعة) ٢٩٨٫٩:
  .ريصدتوزيادة نسبة مبيعات ال

مليون  ١٬١٩٨٫٧:  ٢٠٢٠ عام( مليون جنيه ١٬٦٠٧٫٨مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪٣٤ت اإليرادات بنسبة رتفعا
  جنيه).

ً  عاتمتوسط تكلفة المبي نخفضا :  ٢٠٢٠(عام  جنيه للقطعة ٢٧٥٫٨مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ  ٪١بنسبة  هامشيا

 من خالل وفورات الحجم في اإلنتاجية المنتجات األكثر صعوبةتشكيلة حيث تم تعويض تضخم التكلفة و جنيه للقطعة). ٢٧٩

  .مقارنة بالعام السابق ٪٣٤حيث زاد اإلنتاج بنسبة  اإلقتصادى

هامش مجمل  ارتفعكما مليون جنيه)  ٨٠:  ٢٠٢٠ عام(مليون جنيه  ٢٢٦٫٣ليبلغ  ٪١٨٣مجمل ربح األدوات الصحية بنسبة ارتفع 
 .)٪٦٫٧:  ٢٠٢٠ عام( ٪١٤٫١نقطة مئوية ليبلغ  ٧٫٤ربح األدوات الصحية بمقدار 

  

 البالط

مليون متر مربع  ٦ليبلغ  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪٢حجم مبيعات البالط بنسبة  نخفضا: ٢٠٢١ الربع الرابع من عام
حجم مبيعات  نخفضاما كمتر مربع)،  ٦٨٬٢٣٠ نخفضا( ٪١بنسبة  محليةمبيعات الالحجم  نخفضا .)متر مربع ٩٦٬٣٧٩ نخفضا(

  .متر مربع) ٢٢٬٢٩٢ارتفع ( ٪١ بنسبة تصديرال مبيعاتحجم بينما ارتفع  ،)مربع متر ٥٠٬٤٤١ نخفضا( ٪٦٠ بنسبة لبنان

 ٪١٥بنسبة  المحليةمبيعات الحجم  رتفعا ،متر مربع)مليون  ١٫١ رتفعا( ٪٢٢مبيعات بنسبة الحجم  رتفعامقارنة بالربع السابق 
حجم  نخفضاما بينمتر مربع)،  ٥٣٦٬٠٠٠ رتفعا( ٪٥٣بنسبة التصدير حجم مبيعات  رتفعاما ك، متر مربع) ٥٨٧,٠٠٠ رتفعا(

  .متر مربع) ١١٬٠٠٠ نخفضا( ٪٢٤بنسبة لبنان مبيعات 

 الربع الرابع من عام( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق جنيه للمتر ٤٤غ ليبل %١١بنسبة  أسعار البيع ىمتوسط صافارتفع 
 ٤٢٫٢:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٤بنسبة  متوسط السعر رتفعمقارنة بالربع السابق ا جنيه للمتر المربع). ٣٩٫٦:  ٢٠٢٠

الذين لم اإلقليمي خصومات مستحقة لعمالء التصدير نتيجة إلغاءجزء من الزيادة في األسعار في الربع الرابع  يأتى .للمتر) جنيه
  .لهذا العام كمية المبيعات المستهدفةيحققوا 

:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام(مليون جنيه  ٢٦٨٫١مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪٩ايرادات البالط بنسبة  رتفعتا
  .)جنيهمليون  ٢١٠٫٦:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام (  ٪٢٧رادات بنسبة االي ترتفعامقارنة بالربع السابق  ).جنيهمليون  ٢٤٥

:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( جنيه للمتر ٣٢٫٢ليبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪١متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  رتفعا
من خالل تدابير خفض  هميدعتتم  التكلفةفى ض يخفالت .بقمقارنة بالعام السا ٪١إنتاج البالط بنسبة  انخفض. )المربع جنيه للمتر ٣١٫٨

الربع ( ٪٣بنسبة  ة الوحدةفلمتوسط تك انخفض مقارنة بالربع السابق .توريدسل الالتكاليف في مصر في مواجهة التضخم عبر سال
  جنيه). ٣٣: ٢٠٢١الثالث من عام 

نفس الفترة من العام مليون جنيه فى  ٤٧٫٩ربح مجمل مقارنة بمليون جنيه  ٧١٫٧إلى ليصل مجمل ربح قطاع البالط ارتفع 
  )٪١٩٫٥: ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( نقطة مئوية ٧٫٢بمقدار ربحالهامش مجمل ارتفع كما . السابق

هامش مجمل ارتفع ما ك )،مليون جنيه ٤٥٫٨: ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٥٧مجمل الربح بنسبة ارتفع مقارنة بالربع السابق 
 ).٪٢١٫٨:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام نقطة مئوية (  ٥بمقدار الربح 
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  %  السنة  %  رابعالربع ال  

  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

              عات البالط (باأللف متر مربع)مبي

  %١٠٨  ١٤٬٩٩٣ ١٦٬١٣٦  %٩٩  ٤٬٥٩١ ٤٬٥٢٣  مصر

  %٥١  ٣٦٦  ١٨٦  %٤٠  ٨٤  ٣٤  لبنان 

  %١١٦  ٤٬٤٢٢  ٥٬١٥١  %١٠١  ١٬٥١٩  ١٬٥٤١  تصدير 

  %١٠٩  ١٩٬٧٨١  ٢١٬٤٧٢  %٩٨  ٦٬١٩٤  ٦٬٠٩٨  أجمالي مبيعات البالط 

  %١٫٦  %٢٢٫٤  %٢٤٫٠  %٠٫٨  %٢٤٫٥  %٢٥٫٣  تصدير / إجمالي المبيعات %

          

  %١١٥  ٧٨٢٫٣ ٨٩٦٫٣  %١٠٩  ٢٤٥٫٠ ٢٦٨٫١  مبيعات البالط (مليون ج.م)  اتإيراد

  %١٠٦  ٣٩٫٥  ٤١٫٧  %١١١  ٣٩٫٦  ٤٤٫٠  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

  %٩٨  ٣٣٫١  ٣٢٫٣  %١٠١  ٣١٫٨  ٣٢٫٢  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

  %١٠٦  )٦٥٥٫١(  )٦٩٣٫٦(  %١٠٠  )١٩٧٫١(  )١٩٦٫٤(  تكلفة مبيعات البالط 

  %١٥٩  ١٢٧٫١  ٢٠٢٫٧  %١٥٠  ٤٧٫٩  ٧١٫٧  مجمل ربح قطاع البالط

  %٦٫٤  %١٦٫٣  %٢٢٫٦  %٧٫٢  %١٩٫٥  %٢٦٫٧  هامش مجمل ربح قطاع البالط 

 

مليون متر  ٢١٫٥متر مربع) ليبلغ  مليون ١٫٧ رتفعاالعام السابق (بمقارنة  ٪٩حجم مبيعات البالط بنسبة  رتفع: ا٢٠٢١ عامنتائج 
 رتفعا( ٪١٦م مبيعات التصدير بنسبة حج رتفعا كما ،متر مربع) مليون ١٫١ت رتفعا( ٪٨مبيعات المحلية بنسبة الرتفعت . امربع

  ).متر مربع ١٨٠٬٥٦٢انخفضت ( ٪٤٩ت مبيعات لبنان بنسبة نخفضاما بين ،متر مربع) ٧٢٩٬١٢٦

 ،نفس الفترة من العام السابقجنيه للمتر فى  ٣٩٫٥ب مقارنة للمتر  جنيه ٤١٫٧ليصل  %٦بنسبة  البيع سعرمتوسط  ىصافارتفع 
  منخفضة السعر التي قابلها زيادات متعددة في األسعار خالل العام. اتعومع زيادة نسبة مبيعات المشر

مليون  ٧٨٢٫٣:  ٢٠٢٠عام (مليون جنيه  ٨٩٦٫٣مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪١٥ايرادات البالط بنسبة ت رتفعا
  .جنيه)

على الرغم من التضخم  جنيه للمتر ٣٢٫٣ليبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪٢متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة  نخفضا
 مرتبطة. انخفضت التكاليف بسبب تدابير خفض التكاليف في مصر، وتأثير تعزيز العملة على التكاليف التوريدسل السال من خالل

  .٢٠٢٠من عام  ٪١٣حيث كان حجم اإلنتاج أعلى بنسبة  ،اإلقتصادى العمالت األجنبية وكذلك وفورات الحجمب

ما ارتفعت ، كالعام السابقفي ه مليون جني ١٢٧٫١ ربحمليون جنيه مقارنة بمجمل  ٢٠٢٫٧ليصل  ٪٥٩بنسبة الربح مجمل ارتفع 
  ).٪١٦٫٣: ٢٠٢٠عام ( ٪٢٢٫٦نقطة مئوية لتصل  ٦٫٤نسبة هامش ربح العام بمقدار 

 

  خالطات المياه
قطعة مقارنة بـ  ٥٩٬٩١٥ليبلغ  ٪١٢١بنسبة  ٢٠٢١ ن عامالربع الرابع محجم مبيعات  رتفعا: ٢٠٢١ الربع الرابع من عام

الربع الثالث من عام (  ٪٤٠حجم المبيعات بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق فقد ا .عن نفس الفترة من العام السابققطعة  ٢٧٬١٥٠
كالً من بشكل كبير  حيث أضافت ،٢٠٢١في عام  اً كبيرنمواً  خالطات المياهقطاع حققت مبيعات  .)قطعة ٤٢٬٧٢٥:  ٢٠٢١

  .الكبيرة إلى اإليرادات اتعومن المشر يدعدالنطاقات المنتجات الجديدة ومبيعات 
 جنيه ٨٩٨٫٥:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( جنيه للقطعة ٨٣٢٫٥ليصل إلى  ٪٧القطعة بنسبة  متوسط صافى سعر بيع نخفضا

جنيه  ٩٢٤٫٢: ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٩بنسبة  القطعةمتوسط صافى سعر بيع  نخفضامقارنة بالربع السابق . للقطعة)
  .تشكيلة المنتجات إختالف ويرجع ذلك إلى للقطعة)

الربع ( مليون جنيه ٤٩٫٩مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى  ٪١٠٤من العام بنسبة  رابعالربع الايرادات  ترتفعا
بينما بلغت هذه  ٪٦٫٩غت نسبة ايرادات قطاع الخالطات من اإليرادات المجمعة بل). جنيهمليون  ٢٤٫٤:  ٢٠٢٠ الرابع من عام

االيرادات بنسبة  ترتفعمقارنة بالربع السابق من العام ا من إجمالى إيرادات المجمعة. ٪٤النسبة عن نفس الفترة من العام السابق 
  ).جنيهمليون  ٣٩٫٥:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٢٦
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ليعكس  جنيه للقطعة) ٥٥١٫٢:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( جنيه للقطعة ٤٤٩٫٩ليبلغ  ٪١٨فة القطعة بنسبة متوسط تكل نخفضا
 ٥٣٧٫٧:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪١٦متوسط تكلفة القطعة بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق ا .تشكيلة المنتجات المباعة

  للقطعة). جنيه

 ،)جنيهمليون  ٩٫٤:  ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام(مليون جنيه  ٢٢٫٩ليبلغ ارنة بالعام السابق مق ٪١٤٣مجمل الربح بنسبة  رتفعا
مجمل بلغت نسبة  .) ٪٣٨٫٧: ٢٠٢٠ الربع الرابع من عام( ٪٤٦نقطة مئوية ليصل إلى  ٧٫٣هامش مجمل الربح بمقدار رتفعاما ك

من  ٪٩٫٧غت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق بينما بل ٪١٥٫٦المجمعة  إجمالى مجمل ربحقطاع الخالطات من ربح 
  المجمعة. مجمل ربحإجمالى 

هامش مجمل  رتفعا ماك، )جنيهمليون  ١٦٫٥:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام ( ٪٣٩مجمل الربح بنسبة  رتفعامقارنة بالربع السابق 
نسبة مجمل ربح قطاع الخالطات من مجمل ربح لغت ب .)٪٤١٫٨:  ٢٠٢١الربع الثالث من عام (نقطة مئوية  ٤٫١الربح بمقدار 

  .٢٠٢١الربع الثالث من عام فى  ٪١٣٫٣ ةالمجمع

  ٪  السنة  ٪  رابعالربع ال  

  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

              مبيعات خالطات المياه (بالقطعة)

  %١٧٣  ٨٦٬٥٢٣ ١٤٩٬٥٩٣  %٢٢١  ٢٧٬١٥٠ ٥٩٬٩١٥  مصر

 - - ٣٤٥  %٠  -  -  تصدير

  %١٧٣  ٨٦٬٥٢٣ ١٤٩٬٩٣٨  %٢٢١  ٢٧٬١٥٠  ٥٩٬٩١٥  (بالقطعة)مبيعات خالطات المياه  إجمالي

  %٠٫٢  %٠٫٠  %٠٫٢  %٠٫٠  %٠٫٠  %٠٫٠  ٪تصدير / إجمالي المبيعات 

  %١٨٦  ٧٤٫٢ ١٣٨٫١  %٢٠٤  ٢٤٫٤ ٤٩٫٩  مبيعات خالطات المياه (مليون ج.م)   اتإيراد

  %١٠٧  ٨٥٧٫٦  ٩٢١٫١  %٩٣  ٨٩٨٫٥  ٨٣٢٫٥  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

  %٩٣  ٦٠٢٫٩  ٥٥٩٫١  %٨٢  ٥٥١٫٢  ٤٤٩٫٩  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

  %١٦١  )٥٢٫٢(  )٨٣٫٨(  %١٨٠  )١٥٫٠(  )٢٧٫٠(    خالطات المياهتكلفة مبيعات 

  %٢٤٦  ٢٢٫٠  ٥٤٫٣  %٢٤٣  ٩٫٤  ٢٢٫٩  خالطات المياهمجمل ربح 

  %٩٫٦  %٢٩٫٧  %٣٩٫٣  %٧٫٣  %٣٨٫٧  %٤٦٫٠  خالطات المياههامش مجمل ربح 

  

بشكل  قطعة) ٦٣٬٤١٥( ارتفع ٢٠٢٠نفس الفترة من عام بمقارنة  ٪٧٣بنسبة  ٢٠٢١حجم مبيعات عام ارتفع  :٢٠٢١ عامنتائج 
  المبيعات. نموفي الجديدة والمنتجات الجديدة  اتعوالمشرساهمت حيث  ،من العام ىأساسي في النصف الثان

  .تشكيلة المنتجات نتيجةجنيه للقطعة  ٩٢١٫١إلى  ليصل ٪٧صافى متوسط سعر بيع القطعة بنسبة ارتفع 

  مليون جنيه). ٧٤٫٢:  ٢٠٢٠ عاممليون جنيه ( ١٣٨٫١لتصل  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪٨٦بنسبة  االيراداتت ارتفع

من  ٪٣٫٦ن العام السابق ، بينما بلغت نفس النسبة فى الفترة المقارنة م٪٥٫٢بلغت نسبة إيرادات الخالطات من اإليرادات المجمعة 
  المبيعات.

ليعكس تشكيلة المنتجات  مليون جنيه) ٦٠٢٫٩:  ٢٠٢٠ عام( جنيه للقطعة ٥٥٩٫١ليبلغ  ٪٧متوسط تكلفة القطعة بنسبة  نخفضا
  .المباعة

مقدار هامش مجمل الربح ب رتفعكما امليون جنيه)  ٢٢:  ٢٠٢٠ عام(مليون جنيه  ٥٤٫٣ليبلغ  ٪١٤٦مجمل الربح بنسبة ارتفع 
  .) ٪٢٩٫٧: ٢٠٢٠  عام( ٪٣٩٫٣نقطة مئوية ليصل إلى  ٩٫٦

  ). ٪٩٫٦: ٢٠٢٠  عام( ٪١١٫٢ لتصل المجمعة مجمل ربح الخالطات بالنسبة إلى مجمل ربحت نسبة رتفعا
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   المركز المالي

  .مليون جنيه ١٬٦٦٩٫١: ٢٠٢٠( مليون جنيه ١٬٦٠٣لتبلغ  ٪٤بنسبة  ٢٠٢١ مبرديسشركة ليسيكو بنهاية الثابتة لصول األقيمة  تنخفضا

مليون جنيه)  ١٬٥٨٣٫٨: ٢٠٢٠( جنيهمليون  ١٬٨٢٢لتبلغ  ٪١٥بنسبة  ٢٠٢١ مبرديسبنهاية  المتداولة صولاألقيمة  ترتفعا

  .٢٠٢١خالل عام والعمالء لمخزون النقدية وا رتفاعابصفة أساسية نتيجة 

 رتفاعا نتيجةبصفة أساسية مليون جنيه)  ١٬٦٨٦٫٨: ٢٠٢٠( .جنيهمليون  ١٬٨٨١٫٩لتبلغ  ٪١٢لتزامات بنسبة إجمالي اإل ترتفعا

  .٢٠٢١خالل عام  للدائنين األخرى رصدةاألالتسهيالت اإلئتمانية و

  .٢٠٢٠بنهاية عام  جنيهمليون  ٧٦٩٫٦مقارنة بـ جنيهمليون  ٨٦٣٫١ليبلغ   جنيهمليون  ٩٣٫٥ما يعادل  ٪١٢إجمالى الدين بنسبة  رتفعا

 .٢٠٢٠بنهاية عام  جنيهمليون  ٦٥٠٫٢مقارنة بـ  همليون جني ٦٨٦ليبلغ  جنيهليون م ٣٦ما يعادل  ٪٦بنسبة  صافى الدين رتفعا

  .٢٠٢٠ في نهاية عام ٠٫٤٢مقارنة بمعدل  ٠٫٤٥لتصل إلى  ٢٠٢١سمبر ديفى نهاية  نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية رتفعتا

فى مليون جنيه  ٦٧٣٫٥مقارنة بـ  همليون جني ٩١٨٫٤ليبلغ مليون جنيه  ٢٤٤٫٨أو ما يعادل  ٪٣٦رأس المال العامل بنسبة  رتفعا

  .عمالء والمخزونالأرصدة فى رتفاع كنتيجة لإل ٢٠٢٠نهاية عام 
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية
ً انخفاض ٢٠٢٢يشهد عام  ،قوىالرابع الربع البعد  :٢٠٢٢لعام  النظرة المستقبلية مقارنة بالربع بيعات في الم ا

  إلى تفاقم التباطؤ الموسمي العادي. توريدسل الحيث يؤدي اضطراب سال السابق

صادرات األدوات  خالل من وذلك، ٢٠٢٢في عام  على الرغم من هذه البداية البطيئة، ال تزال ليسيكو تتوقع نمواً 
 في مصر. الخالطاتالصحية وزيادة مبيعات 

سل التوريد وزيادة التضخم على مستوى على التكاليف الناتجة عن اضطراب سال اً شهدت الشركة ضغًطا مستمر
 كمالتالشحن والمواد الخام والم فيلاالمتعلقة بالطاقة، مع جولة أخرى من تضخم تك بنودالعالم، ال سيما في ال

 ة.لشركامدخالت  مشاكل في توريدات مع وجود بعض ٢٠٢١من الربع الرابع من عام  والتعبئة بدءاً 

في أسواق التصدير في أوائل عام وذلك تعويض ذلك بزيادات أكبر من المعتاد في األسعار  ليسيكوستحاول 
في المراقبة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات استثنائية الشركة ستستمر باإلضافة إلى ذلك و ٢٠٢٢

  .٢٠٢٢األداء خالل النصف األول من عام  أثناء متابعةإضافية 

ً تتطلع ليسيكو أيض سوف التكلفة عن طريق زيادة اإلنتاج في األدوات الصحية على ضغوط الإلى تعويض  ا
ً مع االستمرار أيض ةقتصاديوفورات الحجم اإلإلطالق العنان ل ٢٠٢٢خالل عام الخالطات و في النظر في تغيير  ا

 مصادر المواد الخام لالستمرار في خفض التكاليف المماثلة.

على الرغم من العديد من  -، فإن اإلدارة متفائلة بحذر٢٠٢١عام  ىحتى اآلن ف التى طرأت تحسيناتالاب وفى أعق
 -ىغير عادعلى نحو سل التوريد والطلب القوي المخاطر والمتغيرات غير المعروفة حول التضخم وتعطل سال

 تظهر تحسناً  ٢٠٢٢عام ى فبأن التحسن سيستمر في العام المقبل مع توقع اإلدارة متوسط نتائج ربع سنوية 
 .٢٠٢١عام ب بالمقارنة

  تحديث إعادة هيكلة ليسيكو لبنان:

ً تستمر األزمة في لبنان في جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط. ال يزال التداول في لبنان محدود  ا
 اليقين بشأن أسعار الصرف.السياسية وعدم مرتبطة بالحالة تقلبات وجود وعلى أساس نقدي بشكل صارم مع 

ً تحسن أى والتضخم في الضغط على المستهلك وال نتخيل عجزيستمر ال على المدى القصير حتى يتم إيجاد حل  ا

لالقتصاد المغلق. تواصل ليسيكو لبنان الصمود في وجه هذه التحديات مع كون المبيعات المحدودة كافية للحفاظ 

 ً ً وعم على التدفق النقدي للشركة إيجابيا   .ىتحسن الوضع االقتصادفى انتظار  ليا

ظل عدم وضوح غير مؤكدة للغاية. في  ٢٠٢٢ال تزال آفاق االقتصاد الكلي والتوقعات السياسية في لبنان لعام 

مع خسائر  ،٢٠٢١عند مستويات قريبة من  في العام المقبل فى ليسيكو لبنان تداوليكون المن المتوقع أن فرؤية، ال

  تدفق نقدي إيجابي.ي وجود فمماثلة ولكن 

مع استقرار الوضع، قد تحتاج ليسيكو لبنان إلى تغيير خطة إعادة هيكلة أعمالها للتكيف مع أي واقع جديد في 

السوق. ستبذل ليسيكو لبنان قصارى جهدها لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع البيئة الحالية لتجنب المخاطر التي تثيرها 

  ن وللحصول على أفضل فائدة من الفرص التي توفرها.هذه التغييرات قدر اإلمكا

التضخم، ونظراً لألزمة المالية  حادهي عملة اقتصاد  (الليرة اللبنانية) في ليسيكو لبنان تعاملالنظًرا ألن عملة 

المستمرة في لبنان والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، هناك حاجة إلى إعادة صياغة 

ً تعبيراً وأكثر  انات المالية للشركة التابعة بحيث تكون المعلومات المالية المقدمةالبي . سيؤدي هذا األمر إلى وضوحا

  .جمعة المدققةالمالية الم قوائمناالجديدة في  التحفظاتبعض 

ذلك من إعادة الهيكلة على أساس ربع سنوى و ىتعتزم اإلدارة مواصلة تحديث المستثمرين بشأن التقدم المحرز ف

  خالل النشرة االخبارية لنتائج األعمال.
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  اجتماع الجمعية العامة العاديةاإلعالن عن 

 خميساليوم وذلك  الجمعية العامة العادية الكترونيا والتصويت عن بعد خالل خمسة ايام قبل انعقاد الجمعيةقد اجتماع عسي
ً  ٢٠٢٢مارس  ٣١الموافق  بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعى  في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا

  اإلسكندرية. –المنتزة ثالث  –العوايد بجوار البحرية  –محور المحمودية حالياً  –القديم 

مع  خسائر صافيةتحقيق بسبب كما اقترح السادة أعضاء مجلس اإلدارة عدم توزع أرباح هذا العام على المساهمين 
  مة العادية لمساهمى الشركة.العا عرض األمر على الجمعية

  

  ما يتعلق بليسيكو

) أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز األسهم :
هذه  فيما عا ٥٠مصر ، وبخبرة تزيد عن فى كبر الشركات المنتجة للبالط أوبالجودة التصديرية بالشرق األوسط وأيضا واحدة من 

  الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.
  

ع تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط والموق
راتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف الحجم . إن اإلستفي مصرالجغرافي واالستراتيجي 

  . تنافسية األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من األدوات
لكميات التي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات وعالمات بأوروبا، وان معظم ا

   تجارية لشركات أوروبية.
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
  

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

 

  

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

  
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة بعض 
 أو الخطط. مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  وهذه القوائم تاالستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التأكد أو  التياإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيأيضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 
 التيقد تختلف مع النتائج المستقبلية  التيالفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألهداف الشركة و

    لذلك لزم التنويه والتنبيه. “.ومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها "قوائم النظرة المستقبليةربما تعبر أو تكون مفه
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  قائمة الدخل المجمعة   - ليسيكو مصر 
  

  %  السنة  %  رابعالربع ال  

  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢١/٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ (مليون ج.م)

       

  %١٢٩  ٢٬٠٥٥٫٢ ٢٬٦٤٢٫٢  %١١٨  ٦١٥٫٣ ٧٢٦٫١  صافي المبيعات 

  %١١٨  )١٬٨٢٦٫٠(  )٢٬١٥٨٫٩(  %١١٢  )٥١٧٫٩(   )٥٧٩٫٣(   تكلفة المبيعات  

  %٢١١  ٢٢٩٫٢  ٤٨٣٫٣  %١٥١  ٩٧٫٤  ١٤٦٫٨  مجمل الربح 

  %٧٫١  %١١٫٢  %١٨٫٣  %٤٫٤  %١٥٫٨  %٢٠٫٢  ) ٪هامش مجمل الربح (

        

  %١٤٧  )١٢٦٫٤(  )١٨٦٫١(   %١٤٠  )٣٤٫٩(  )٤٨٫٧(   توزيعالبيع والمصاريف 

  %١٢٧  )١٥٠٫٢(   )١٩١٫٠(   %١٥٦  )٣٤٫٧(   )٥٤٫٢(   مصاريف إدارية

  %٥٠٢  ١١٫٥  ٥٧٫٨  %٥٧٧  ٢٫٠  ١١٫٨  تشغيل أخري تإيرادا

  %١١٨  )٩٦٫٥(   )١١٤٫١(   %٦٥  )٤٣٫٧(   )٢٨٫٤(   مصروفات تشغيل أخري

  -  )١٣٢٫٥(   ٤٩٫٩  -  )١٣٫٩(   ٢٧٫٢  التشغيلأرباح (خسائر) 

  -  -  %١٫٩  -  -  %٣٫٨  )٪التشغيل( أرباحهامش 

              

  -  ٠٫٠ ١٫٩  -  ٠٫٠ ٠٫٨ استثماراتإيرادات 

  %٩٧  ٢٩٫٩  ٢٩٫١  %٥٩  ١٠٫٩  ٦٫٤ تمويلية إيرادات

  %٥٠  )٩٥٫٤(   )٤٨٫٠(   %٦٠  )١٧٫١(   )١٠٫٣(   مصروفات تمويلية 
  -  )١٩٨٫٠(   ٣٢٫٩  -  )٢٠٫١(   ٢٤٫٢  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

  -  -  %١٫٢  -  -  %٣٫٣  األقلية هامش الربح قبل الضريبة وحقوق

  %١٧٩  )٣٢٫٣(  )٥٧٫٧(   %١٦٣  )١٣٫٩(  )٢٢٫٧(    فترةضرائب دخل ال

  %١٩  ٧٫٩  ١٫٥  -  ٧٫٤  )١٫٥(   ضرائب الدخل المؤجلة 

  %١٠  )٢٢٢٫٤(   )٢٣٫٣(   %٠  )٢٦٫٦(   )٠٫١(   بعد الضريبة الخسارة

  -  -  -  -  -  -  بعد الضريبة /(الخسارة)هامش الربح

        

  -  ١٫٨ )١٣٫٠(   %٢٥٢  )١٫٦(  )٤٫٠(   ألقلية حقوق ا

  %١٦  )٢٢٠٫٦(   )٣٦٫٤(   %١٥  )٢٨٫٢(   )٤٫١(    الخسارة ىصاف

  -  -  -  -  -  -  )٪( (الخسارة)/هامش صافي الربح
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  ١٥من  ١٤صفحة               ٢٠٢٢مارس  ١

  
  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 

  

  (%)    قائمة المركز المالي

 برديسم ٣١  (مليون ج.م)
٢٠٢١  

 ديسمبر  ٣١
٢٠٢٠  

٢٠/  ٢١  

    

  %١٤٨  ١١٩٫٤ ١٧٧٫١  النقدية

  %١١٧  ٨٣٣٫٧  ٩٧٦٫٥  المخزون

  %١٠٦  ٦٢٦٫٨  ٦٦٧٫٠  مدينون

  %٣٣  ٤٫٠  ١٫٣  مستحق من أطراف ذوي عالقة

  %١١٥  ١٬٥٨٣٫٨  ١٬٨٢٢٫٠  إجمالي األصول المتداولة
  

   

  %٩٧  ١٬٦٢٨٫٨ ١٬٥٨٠٫٤  األصول الثابتة (صافي)

  %٣٣  ٢٠٫٢  ٦٫٧  أصول غير ملموسة 

  %٧٤  ٥٫٤  ٤٫٠  مشروعات تحت التنفيذ 

  %١٠٠  ٥٫٩  ٥٫٩  استثمارات أخري

  %٦٩  ٨٫٨  ٦٫١  أوراق قبض طويلة األجل

  %٩٦  ١٬٦٦٩٫١  ١٬٦٠٣٫٠  إجمالي األصول طويلة األجل 

  %١٠٥  ٣٬٢٥٢٫٩  ٣٬٤٢٤٫٩  إجمالي األصول 
  

      
  %١١٥  ٧١٧٫٢ ٨٢٣٫٩  بنوك سحب علي المكشوف

  %١٢٠  ٢٠٫٣  ٢٤٫٥  لعام أقساط تستحق السداد خالل ا

  %٧٨  ٤١٠٫٢  ٣٢١٫٧  موردون وأوراق دفع 

  %١٠٧  ٣٧٦٫٧  ٤٠٣٫٥ رصده دائنة أخري أ

  %٠  ٠٫٨  ٠٫٠  طراف ذوي عالقةمستحق أل

  %٧٦  ٣٧٫٠  ٢٨٫١  مخصصات

  %١٠٣  ١٬٥٦٢٫٣  ١٬٦٠١٫٧  إجمالي االلتزامات المتداولة
  

      
  %٧٢  ٣٤٫٩ ٢٥٫٠  قروض طويلة األجل

  %٨٢  ٦٨٫١  ٥٦٫١  ة األجلالتزامات أخرى طويل

  %١٢٤  ٦٫٧  ٨٫٤  مخصصات

  %٩٠  ١٤٫٩  ١٣٫٤ مؤجلة الضريبة الدخل 

  %٠  ٠٫٠  ١٧٧٫٤  طويلة األجلدفع أوراق 

  %٢٢٥  ١٢٤٫٦  ٢٨٠٫٢  طويلة األجل  تإجمالي االلتزاما

  %١١٢  ١٬٦٨٦٫٨  ١٬٨٨١٫٩  تإجمالي االلتزاما
  

      
  %١١٨  ٣٠٫٠ ٣٥٫٢  حقوق األقلية 

  %١٠٠  ٤٠٠٫٠  ٤٠٠٫٠  رأس المال المصدر

  %١٠١  ١٬٤٣٣٫٩  ١٬٤٤٢٫١  احتياطيات 

  %٣٨٦  )٧٧٫٢(  )٢٩٧٫٨(  رحلةالمالخسائر 

  %١٦  )٢٢٠٫٦(  )٣٦٫٤(   فترة / العامالخسائر صافي 

  %٩٨  ١٥٣٦٫١  ١٥٠٧٫٩ إجمالي حقوق الملكية 

  %١٠٥  ٣٬٢٥٢٫٩  ٣٬٤٢٤٫٩  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  
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% قائم��ة الت��دفقات النقدي���ة

٢٠٢٠  ٢١ /  ٢٠ ٢٠٢١ (ملي���ون ج. م)
الت��دفقات النقدي��ة م��ن أنش��طة  التش��غيل

 - (٢٢٠٫٦)  ٣٢٫٩ ص��افي (خس��ارة)  الف��ترة قب��ل الض��رائب
%١١٢ ١٠٢٫٦ ١١٥٫٢ إه��الك األص��ول الثابت��ة
%٩٥ ١٫٠ ١٫٠ اس��تهالك األص��ول غ��ير الملموس��ة
%٥٠ خس���ائر (أرب��اح)  رأس��مالية  (٠٫١١)  (٠٫٢)
%٠ ١٫١ ٠٫٠ خس���ائر (أرب��اح)  بي��ع اس��تثمارات أخ��رى

%١٦١ ٩٫٣ ١٥٫٠ االض�محالل ف�ى األص��ول غ��ير الملموس��ة
%١٣ ٦٧٫٤ ٨٫٧ ت��دعيم مخصص��ات
%٠ ٣٢٫٣ ٠٫٠ ض�رائب ال�دخل
%٠ (٨٫١)  ٠٫٠ ض�رائب ال�دخل المؤجل�ة
 - ٠٫٠ ٢٤٫٩ االض�محالل ف��ى العم��الء واألرص��دة المدين��ة
 - (٠٫٠٣)  ٥٫٢ رد اإلنخف��اض ف��ى المخ��زون

%١٥ الف��رق الن��اتج ع��ن إثب��ات القيم��ة الحالي��ة الوراق القب��ض طويل��ة االج��ل  (٠٫٦)  (٣٫٩)
 - ٠٫٠ مخصص��ات انتف��ى الغ��رض منه��ا  (٥٫٩)

%٠ ٦٠٫٧ ٠٫٠ حص�ة الع�املين ف��ي األرب��اح
%٤ ٧٫٢ ٠٫٣ التغ�ير ف�ى احتي��اطى الترجم��ة وف��روق العمل��ة
 %٠ ٤٨٫٨ ١٩٦٫٧ األرب���اح /(الخس��ائر)  المتول��دة م��ن التش��غيل
 - ١١١٫٦ التغ�ير ف�ى المخ��زون  (١٤٨٫١)
 - ٢٧٫٤ التغ�ير ف��ي العم��الء والم��دينين  (٦٢٫٥)

%٦٩ ٢٢٩٫٥ ١٥٧٫٤ التغ��ير ف��ي الم��وردين وال��دائنين
%٢٢٧ ض�ريبة ال��دخل المس��ددة  (٥٧٫٨)  (٢٥٫٤)
%٢٦ مخصص��ات مس��تخدمة  (١٠٫٢)  (٣٩٫٢)

%١١٣ المس�دد م�ن توزيع�ات الع�املين  (٤٢٫٥)  (٣٧٫٧)

- ٣١٥٫٠ ٣٣٫٠ ص��افى النقدي��ة المتاح��ة م��ن /(المس��تخدمة ف��ى)  أنش��طة التش��غيل
الت��دفقات النقدي��ة م��ن أنش��طة االس��تثمار

%١١٣ الم��دفوع ف��ي ش��راء األص��ول الثابت��ة ومش��روعات تح��ت التنفي��ذ  (٦٥٫٣)  (٥٨٫٠)
 - الم�دفوع ف��ى ش��راء األص��ول غ��ير الملموس��ة  (٢٫٥)  (١٫١)

%٠ ٤٫٩ ٠٫٠ المحص��ل م��ن بي��ع االس��تثمارات األخ��رى
%٠ ٢١٤٫٨ ٠٫١ متحص��الت م��ن بي��ع أص��ول ثابت��ة

%٢٠ ١٦٫٥ ٣٫٣ التغ��ير ف��ى اوراق قب��ض طويل��ة األج��ل
- ١٧٧٫٢ ص��افى النقدي��ة المتاح��ة م��ن/  (المس��تخدمة ف��ي)  أنش��طة االس��تثمار  (٦٤٫٤)

الت��دفقات النقدي��ة م��ن أنش��طة التموي��ل
%٣٧ (المسدد) /المحص�ل م�ن الق�روض طويل�ة األج��ل  (٦٫٧)  (١٨٫٠)

 - ٢٫٣ م�دفوعات ع�ن التزام��ات عق��ود ايج��ار  (١١٫٠)
%٠ (١٧٫٠)  ٠٫٠ التغي��ير ف��ى الحق��وق غ��ير المس��يطرة
%٠ (٤٦٩٫٠)  ١٠٦٫٨ التغي��ير ف��ى بن��وك وتس��هيالت إئتماني��ة
- (٥٠١٫٧)  ٨٩٫٠ ص��افى النقدي��ة الناتج��ة م��ن /(المس��تخدمة ف��ي)  أنش��طة التموي��ل
- (٩٫٥)  ٥٧٫٧ ص��افي التغ��ير ف��ي النقدي��ة وم��ا ف��ي حكمه��ا خ��الل الف��ترة
 - ٠٫٠ ودائ�ع ألج�ل مجم��دة  (٤٥٫٠)

%٩٣ ١٢٩٫٠ ١١٩٫٤ النقدي�ة وم�ا ف�ي حكمه��ا أول الع��ام
 %١١١ ١١٩٫٤ ١٣٢٫١ النقدي��ة وم��ا ف��ي حكمه��ا أخ��ر الع��ام

الس��نة

  
  المجمعة التدفقات النقدية قائمة –ليسيكو مصر     

  


