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  ٢٠٢٢عام  الربع األول نتائج أعمال
 

كندرية ي  اإلس ا ٦٢ف يكو :٢٠٢٢ يوم ت ليس ر أعلن هم: مص ز األس          ) LCSW.CA; LECI EY(رم

  .٢٠٢٢عام  من الربع األول عناألعمال المجمعة  نتائج

  نتائج الشركة  ىعللمحه 
  

  ٢٠٢٢من عام  ولاألالربع 
  

 من قطاع الصحي). ٪٥٧٫٨مليون جنيه ( ٧٤٥٫٥لتبلغ  ٪٢٤اإليرادات بنسبة  رتفعتا 

  غـبليل ٪٦م المبيعات بنسبة ـحج ارتفع مليون جنيه، كما ٤٣٠٫٦لغ ـلتب ٪٢٠إيرادات الصحي بنسبة ارتفعت   

 تصدير). ٪ ٧٠٫٢مليون قطعة ( ١٫٣

 بلغيل  ٪٩حجم المبيعات بنسـبة  رتفعاما كمليون جنيه،  ٢٦٢٫١لتبلغ  ٪٢١إيرادات البـالط بنسبة  ارتفعت       

 تصدير). ٪١٦٫٢مليون متر مربع ( ٥٫٩

 ١٤١مبيعات بنسبة الحجم  رتفعاما كمليون جنيه،  ٥٢٫٩لتبلغ  ٪١٠٥ إيرادات خالطات المياه بنسبة رتفعتا٪ 

 قطعة.  ٦٣٬٩٢٢ليبلغ 

 بع الرعن  همليون جني ١٠٫٤ بلغ ىتشغيل ربحبمليون جنيه مقارنة  ٣٠٫٦بلغ  ىتشغيلربح  ولسجل الربع األ

 .٢٠٢١ من عام ولاأل

  ولاألالربع عن  همليون جني ١٦٫٨ خسارةمليون جنيه مقارنة بصافى  ٢٩٫٣بلغ  ربح ىصاف ولاألسجل الربع 

 .٢٠٢١ من عام

مع  ٢٠٢٢عام  فىليسيكو بداية قوية بدأت قائالً: رئيس مجلس اإلدارة  - وقد علق السيد / جلبرت غرغور
  أكثر من ثالث سنوات ونصف. منذأرباح ربع سنوية صافى ل أوحققت إيرادات ربع سنوية قياسية و

ً  من قبل عمالئنا السوق المحلية ىتأتي البداية القوية لهذا العام من ارتفاع الطلب ف في قبل ارتفاع األسعار  تحسبا
  في مارس. المصرى هانخفاض قيمة الجنيأعقاب 

ً نتائج أيضالاستفادت  ، على ه المصرىالجنيض قيمة اخفأعقاب ان فىول صاألعلى اإليجابية من أسعار الصرف  ا
  قابله إلى حد كبير مخصصات إضافية ناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدةذلك قد الرغم من أن 

منذ أكثر  وتقلباً  إضطراباً لمواجهة ما يشكل بيئة تجارية أكثر لشركتنا ليسيكو وهذه النتائج القوية هي بمثابة دعم جيد 
  .من عقد

، واألثر تمدخالالاألولية و موادالمارس، والزيادة المستمرة في أسعار  ىف ىفاض قيمة الجنيه المصرإن انخ
الواردات إلى مصر، التي تواجه ، والتحديات لصناعتنا ساسيةأوكرانيا على بعض المواد األ ىالخطير للحرب ف

  ى العام القادم.الفرص متاحة لنا ف يضاً أولكن المخاطر وتقلب لل كلها مصادر غير متوقعة

عام سابق لمحاولة  في أى زيادة ىن أأكثر بكثير م ءعمالالاألسعار لجميع زيادة يجبرنا هذا التقلب والتضخم على 
سيكون هناك طلب قوي على أولئك الذين يمكنهم الحفاظ وفرصة سانحة.  وهذه أيضاً  تعويض تأثيرها على ليسيكو.
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فائض في لديهم لمن األسعار الشديد في تقلب الحاد في المواد. يمنح اإلنتاج في مواجهة النقص ال مواصلةعلى 
  .ئهمطلب فرصة لتحسين العوائد اإلجمالية وإعادة توازن عمالال

عتزم ليسيكو تعويض المخاطر واغتنام الفرصة ونحن نعمل خالل هذه الفترة المتقلبة لالقتصاد العالمي. نحن ت
لهذه التحديات  ةستجابإلاوصناعتنا في لكننا نهدف إلى التفوق و، تانواجه مخاطر تعطيل العمليات واإلمداد
  .ليسيكو تنالشرك مالمستمر ودعمك معلى اهتمامك مأشكرك. ٢٠٢١والخروج بأداء أقوى مما كنا عليه في عام 

نحن فخورون جدًا بإظهار مثل هذه  :قائالً  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر - وأضاف السيد/ طاهر غرغور
  إلى حد كبير. ةتقلبمو مضطربةلبداية القوية واإليجابية لهذا العام في بيئة تجارية ا

ويتفاقم بالنسبة لصناعتنا حيث أوقف الصراع في أوكرانيا  ىشهدناه العام الماض ىالذ يفلايستمر تضخم التك
   .ساسية في اإلنتاجللمواد الخام األ مهماً  مصدراً 

للحفاظ على استمرار اإلنتاج وتأمين مخزون كاٍف لألشهر القادمة. أعتقد أننا  تخاماالتشكيلة يتعين علينا تعديل 
. قد نجد بعض الفرص ىعلى توقعات النظام الحال اً سوف نتغلب على هذا النقص بأقل قدر من االضطراب بناء

  الجديدة ألن هذا النقص يؤثر على صناعتنا بأكملها.

صعبة للغاية مع مقدمة  ات المستنديةدات إلى مصر عن طريق االعتماداستيراد جميع الوارأن يتم ط ارتشإكما أن 
تمكن ت. ونتيجة لذلك، لم ةالمطلوب ات المستنديةاالعتمادمن أجل التكيف مع حجم  مهمة شاقةمطالبة السوق ب

 فى نفس وقتالشهرين الماضيين. و ىفالمطلوبة  اتاالعتمادمن فقط  %٣٥حوالى إال من الموافقة على  سيكولي
، وهو خبر جيد جداً. وقد ينعهذه بالنسبة للمصنّ  ات المستنديةاالعتماداشتراطات هذه النتائج، يتم التنازل عن نشر

، ولكننا سنتعافى بأسرع ما يمكن في أعقاب هذا عجز فى الموادنتيجة لبعض حاالت الدير صتفقدنا بعض مبيعات ال
  .التغيير في السياسة

نسبة وارتفعت أسعار الفائدة ب ٪١٧ ىنخفضت قيمة الجنيه المصري في مارس بحوالباإلضافة إلى هذه التحديات، ا
، المبيعات المحليةاإلنخفاض فى  مبيعات التصديرعوضت  جيدة بالنسبة لنا حيث اً . كان هذا بشكل عام أخبار٪١

الجديد يعني زيادة األرباح. من إعادة التقييم بالمعدل  الناتجة األرباح ى، فإن النمو فوبينما لم نتوقع تحسن الهوامش
  المزيد من التضخم.أيضاً كما يعني و

ارتفاع إلى  –المجموعة من القضايا والتضخم الناتج عن العملة هذه التي تواجه نفس  -المنافسة المحلية أدت وقد 
شهرى ي ذلك، رفعت ليسيكو األسعار في مصر فل واستجابةاألسعار ويجب أن نستفيد من ذلك على المدى القصير. 

  تكاليف المحلية.المارس وأبريل وتخطط لزيادة ثالثة في مايو لتغطية آثار التضخم وانخفاض قيمة العملة على 

العمليات األساسية. لقد حققنا مكاسب كبيرة في من أرباح صافى مواجهة هذه التحديات، حققت ليسيكو ظل في 
بما يتماشى  عمالءتعويض ذلك بمخصصات جديدة للفروق أسعار الصرف نتيجة النخفاض قيمة العملة، ولكن تم 

  بشأن خسارة االئتمان المتوقعة. ٤٧مع معيار المحاسبة المصري رقم 

كل هذا يعني أن ليسيكو في منتصف فترة تجارية متقلبة للغاية ونحن نعمل بجد من أجل تحقيق النمو والتحسين 
قاعدة جيدة لمواجهة  ىالنتائج اإليجابية للربع األول هو المستمرين في نتائجنا المالية في مواجهة هذه التحديات.
  هذه التحديات المقبلة مع االستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا.
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

      لمحه من قائمة األرباح والخسائر

  %  الربع األول  

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  (مليون ج.م)

 ٪١٢٠  ٣٥٨٫٢  ٤٣٠٫٦  الصحي 

 ٪١٢١ ٢١٦٫٤ ٢٦٢٫١  البالط

 ٪٢٠٥ ٢٥٫٩ ٥٢٫٩ خالطات المياه

 ٪١٢٤ ٦٠٠٫٥ ٧٤٥٫٥  صافي المبيعات 

 (٪١٫٩) ٪٥٩٫٧ ٪٥٧٫٨  )٪الصحي/ صافي المبيعات (

 ٪١١٨ (٥٠٠٫٧) (٥٩٣٫٢)  تكلفة المبيعات  

 (٪٣٫٨) (٪٨٣٫٤) (٪٧٩٫٦)  )٪تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (

 ٪١٥٣ ٩٩٫٨ ١٥٢٫٣  مجمل الربح 

 ٪٣٫٨ ٪١٦٫٦ ٪٢٠٫٤  ) ٪ل الربح (هامش مجم

 ٪١١٢ (٨٧٫١)  (٩٧٫٢)   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

 (٪١٫٥) (٪١٤٫٥) (٪١٣٫٠)  )٪م.ت.أ / صافي المبيعات (

 ٪١٠٦٦ (٢٫٣)  (٢٤٫٥)   /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

 ٪٢٫٩ (٪٠٫٤) (٪٣٫٣)  )٪/(مصروفات) تشغيل أخرى (تصافي إيرادا

 ٪٢٩٥ ١٠٫٤ ٣٠٫٦  غيلالتشأرباح 

 ٪٢٫٤ ٪١٫٧ ٪٤٫١  )٪هامش أرباح التشغيل (

 - (١٦٫٨)  ٢٩٫٣  الربح (الخسارة)صافي 

 - - ٪٣٫٩   )٪(هامش صافي الربح 
  

  أرباحصافى وانخفاض قيمة العملة يقودان إلى تحقيق انتعاش المبيعات : ٢٠٢٢من عام  ولاألالربع 

ً ليسيكو انتعاش ظهرتأ أكثر من ثالث سنوات ناتج عن زيادة المبيعات وإجمالي األرباح  منذربع األول في الح ابرأمع صافي  اً مستمر ا
  .ىعقب انخفاض قيمة الجنيه المصرفروق كبيرة في أسعار العملة باإلضافة إلى  ،تشغيلالهوامش مع تحسين  ،في جميع القطاعات

الربع األول من ( همليون جني ٧٤٥٫٥لتبلغ  السابق من العامالفترة بنفس مقارنة  ٪٢٤بنسبة  ولالربع األالشركة خالل إيرادات  ترتفعا
مقارنة بالعام  ٪٣٦ت اإليرادات المحلية بنسبة رتفعا .اتقطاعالجميع فى يرادات اإل رتفاعا ن خاللم) همليون جني ٦٠٠٫٥:  ٢٠٢١عام 

مقارنة  ٪١٤إيرادات التصدير بنسبة  رتفعت، كما ا)مليون جنيه ٢٢٧٫١:  ٢٠٢١الربع األول من عام مليون جنيه ( ٣٧١٫٣ السابق لتبلغ
  .مليون جنيه) ٣٢٨٫٤:  ٢٠٢١الربع األول من عام مليون جنيه ( ٣٧٤٫٢لتبلغ بالعام السابق 

اإليرادات المحلية  ترتفعا .)جنيهمليون  ٧٢٦٫١:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪٣االيرادات بنسبة  ترتفعامقارنة بالربع السابق فقد 
ت نخفضما ابينمليون جنيه)،  ٣٣٤٫٦:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام مليون جنيه ( ٣٧١٫٣السابق لتبلغ  ربعمقارنة بال ٪١١بة بنس

  .)مليون جنيه ٣٩١٫٥:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام مليون جنيه ( ٣٧٤٫٢لتبلغ مقارنة بالربع السابق  ٪٤إيرادات التصدير بنسبة 

:  ٢٠٢١الربع األول من عام ( جنيهمليون  ٥٩٣٫٢لتبلغ  ٪١٨بنفس الفترة من العام السابق بنسبة مقارنة  مبيعاتالتكلفة  ترتفعا
  .جنيهمليون  ٥٠٠٫٧

  مليون جنيه) ٥٧٩٫٣:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام (  ٪ ٢مقارنة بالربع السابق ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 

الربع األول من ( جنيهمليون  ١٥٢٫٣ليبلغ رنة بنفس الفترة من العام السابق مقا ٪٥٣بنسبة  ولالربع األالشركة فى مجمل ربح  رتفعا
عن نفس  ٪١٦٫٦مقارنة بـ  ٪٢٠٫٤ ليصل مئوية نقطة ٣٫٨دار قبم الشركةهامش مجمل ربح  رتفعا .)جنيهمليون  ٩٩٫٨:  ٢٠٢١عام 

  فى جميع القطاعات.تحسناً مجمل الربح شهد  .الفترة من العام السابق
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هامش مجمل ربح  رتفع) كما اجنيهمليون  ١٤٦٫٨:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام (  ٪ ٤مجمل الربح بنسبة  رتفعلربع السابق امقارنة با
  .)٪٢٠٫٢ : ٢٠٢١الربع الرابع من عام نقطة مئوية ( ٠٫٢الشركة بمقدار 

 ٨٧٫١:  ٢٠٢١الربع األول من عام ( مليون جنيه ٩٧٫٢لتبلغ  ٪١٢دارية بنسبة المصروفات البيعية واإل ترتفعاوبصورة مطلقة، 
المبيعات مقارنة بنسبة  ىمن صاف ٪١٣نقطة مئوية لتبلغ  ١٫٥دارية بمقدار نسبة المصروفات البيعية واإل تنخفضاما بين, مليون جنيه)

  .٢٠٢١الربع األول من عام  ىف ٪١٤٫٥

ما ك ,مليون جنيه) ١٠٣:  ٢٠٢١لربع الرابع من عام ا( ٪٥٫٦بنسبة دارية المصروفات البيعية واإل تنخفضامقارنة بالربع السابق 
  ).٪١٤٫٢ :٢٠٢١الربع الرابع من عام ( نقطة مئوية ١٫١دارية بمقدارنسبة المصروفات البيعية واإل انخفضت

 ىمليون جنيه ف ٢٫٣تشغيل أخرى بقيمة مصاريف  ىمصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصاف ىمليون جنيه صاف ٢٤٫٥الشركة سجلت 
 بشكل أساسي إلى مخصصات ٢٠٢٢يرجع ارتفاع مصروفات التشغيل األخرى في الربع األول من عام  .سابقترة من العام النفس الف
  ر االئتمانية المتوقعة.ئلخسا) والخاص با٤٧المحاسبة المصرى رقم ( رامليون جنيه نتيجة تطبيق معي ١٨٫٨إضافية بقيمة  عمالء

مصاريف تشغيل أخرى بقيمة  ىمصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصاف ىمليون جنيه صاف ٢٤٫٥الشركة سجلت مقارنة بالربع السابق 
  .٢٠٢١الربع الرابع من عام فى  مليون جنيه ١٦٫٦

 ربحالزاد هامش كما  ،مليون جنيه) ١٠٫٤: ٢٠٢١مليون جنيه (الربع األول  ٣٠٫٦لتصل إلى  ٪١٩٥بنسبة ية تشغيلاألرباح الارتفعت 
معيار المحاسبة  ). لو لم تتخذ ليسيكو مخصصات٪١٫٧: ٢٠٢١(الربع األول  ٪٤٫١طة مئوية ليصل إلى نق ٢٫٤بنسبة  التشغيلى

 ربحال مليون جنيه وكان هامش ٤٩٫٤ التشغيلى ربحالهذا الربع، لكان في ر االئتمانية المتوقعة ئلخسا) والخاص با٤٧المصرى رقم (
  .٪٦٫٦ التشغيلى

هامش الربح  مليون جنيه)، كما ارتفع ٢٧٫٢:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١١٢ى بمقدارتشغيللمقارنة بالربع السابق ارتفع الربح ا
  .)٪٣٫٨:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام (نقطة مئوية  ٠٫٤بمقدار  ىتشغيلال

فس الفترة مليون جنيه في ن ١٣٫٢ تبلغ مويليةتمليون جنيه مقارنة بصافي مصروفات  ٢٢ تبلغ مويليةت صافى أرباحالشركة سجلت 
مليون  ٢٠٫٢مليون جنيه منها  ٣٦٫٩بلغت  عمالتالصرف ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مكاسب كبيرة في أسعار  سابقمن العام ال

 ٠٫٤البالغة  عمالتال أسعار صرف فروقفي منتصف مارس. ويقارن هذا المكسب بخسارة  ىالمصر جنيهجنيه نتيجة النخفاض قيمة ال
  .٢٠٢١ول من عام مليون جنيه في الربع األ

جنيه فى  مليون ٣٫٩مويلية ت مصروفاتبصافى  مقارنة مليون جنيه ٢٢ مويليةتأرباح صافى الشركة سجلت  مقارنة بالربع السابق
  .٢٠٢١الربع الرابع من عام 

     بلغت ريبيةعباء ضأصافى مقارنة ب مليون جنيه ١٩٫٢ بلغت ٢٠٢٢ من عام ولالربع األخالل عباء ضريبية أسجلت الشركة صافى 
  السابق. نفس الفترة من العام فى مليون ١٢٫٥

. سابقمليون جنيه في نفس الفترة من العام ال ١٦٫٨مليون جنيه في الربع األول مقارنة بصافي خسارة  ٢٩٫٣حققت ليسيكو صافي ربح قدره 
. ٢٠٢١مليون جنيه في الربع الرابع  ٤٫١خسارة لربع. للمقارنة، سجلت ليسيكو صافي في هذا ا ٪٣٫٩هامش ربح  ىالشركة صافحققت كما 

المتعلقة  عمالتال أسعار صرف فروقالربع ومكاسب  ) لهذا٤٧المحاسبة المصرى رقم ( رامعيل يةاالستثنائ اتالمخصص ستبعادإذا قمنا بإ
  .٪٣٫٧ قدره هامشوصافى  مليون جنيه ٢٧٫٩ قيمته ربح معدل ى، فإن ليسيكو سيكون لديها صافالمصرى جنيهبتخفيض قيمة ال
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  التحليل القطاعي

 األدوات الصحية

مبيعات . ارتفعت قطعة) ٧٦٬٤٩٠ رتفع(ا ٪٦حجم مبيعات األدوات الصحية خالل الربع بنسبة : ارتفع ٢٠٢٢ من عام ولالربع األ
ارتفع ما ك، طعة)ق ٢٠٬٩٢٩ رتفع(ا ٪٦بنسبة  محليةمبيعات الالحجم ، كما ارتفع قطعة) ٤٩٬٢١١رتفعت (ا ٪٦بنسبة  تصديرال

  .قطعة) ٦٬٣٥٠رتفع (ا ٪١٤٤بنسبة  لبنانحجم مبيعات 

 ٪١٠بنسبة  مبيعات المحليةحجم ال رتفعا. قطعة) ٥٣٬٠٨٨ رتفع(ا ٪٤حجم المبيعات بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق من العام ا
لبنان مبيعات  نخفض حجما، بينما ة)قطع ١٨٬٥١٧ رتفع(ا ٪٢بنسبة التصدير مبيعات حجم  رتفعا، كما قطعة) ٣٥٬٤٨٢ ارتفع(

  ).قطعة ٩١١ نخفض(ا ٪٨بنسبة 

الربع األول من ( جنيه للقطعة ٣٣٢٫٢مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ  ٪١٣بنسبة األدوات الصحية سعار أمتوسط  رتفعا
 ٢٠٢٢والربع األول من عام  ٢٠٢١ع بعد سلسلة من الزيادات في السوق المحلي خالل الربع الراب. جنيه) ٢٩٣٫٧:  ٢٠٢١عام 

متوسط  رتفعامقارنة بالربع السابق . ٢٠٢٢باإلضافة إلى جزء كبير من الزيادات السنوية لعمالء التصدير في الربع األول من عام 
ات المحلية المبيعات نحو المبيعتشكيلة  تحيث تحول .جنيه للقطعة ٣٢٨٫٤:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١السعر هامشياً بنسبة 

  قبل ارتفاع األسعار المتوقع في مارس وأبريل.مخزون  إلى تكوينمصر  ىالتجارة ف عملياتحيث اندفعت 

:  ٢٠٢١الربع األول من عام ( مليون جنيه ٤٣٠٫٦لتبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪٢٠اإليرادات بنسبة  رتفعتا
  مليون جنيه). ٤٠٨٫٢:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪٥االيرادات بنسبة  رتفعتمقارنة بالربع السابق ا .مليون جنيه) ٣٥٨٫٢

بسبب التضخم الكبير  جنيه للقطعة ٢٨٤٫٧ليبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام  ٪١٠بنسبة  القطعة متوسط تكلفة مبيعات رتفعا
  .في اإلنتاجية أكثر صعوبة تشكيلة منتجاتب اً مصحوب توريدفي سلسلة ال

جنيه  ٢٨٦٫٤: ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١ هامشياً بنسبة للقطعة متوسط تكلفة المبيعات نخفضمقارنة بالربع السابق ا
  للقطعة).

الربع األول من عام مليون جنيه ( ٦١٫٥ليصل   ٪٤٣من العام بنسبة  ولربح فى قطاع األدوات الصحية فى الربع األمجمل ارتفع 
  )٪١٢: ٢٠٢١الربع األول من عام ( ٪١٤٫٣نقطة مئوية ليصل  ٢٫٣ما ارتفع هامش مجمل الربح بمقدار مليون جنيه).ك ٤٣: ٢٠٢١

ت رتفعمليون جنيه)، كما ا ٥٢٫٢:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١٨بمقدار  مجمل الربح رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  ).٪٨٫٢١:  ٢٠٢١ام الربع الرابع من عنقطة مئوية ( ٥٫١نسبة هامش مجمل الربح بمقدار 

  

  %  الربع األول  مبيعات الصحي (باأللف قطعة)

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

 ٪١٠٦ ٣٥٤ ٣٧٥  مصر 

 ٪٢٤٤ ٤ ١١  لبنان  

 ٪١٠٦ ٨٦١ ٩١٠  تصدير 

 ٪١٠٦ ١٬٢٢٠ ١٬٢٩٦  (باأللف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

 (٪٠٫٤) ٪٧٠٫٦ ٪٧٠٫٢  تصدير / إجمالي المبيعات %
     

 ٪١٢٠ ٣٥٨٫٢ ٤٣٠٫٦  الصحي (مليون ج.م) إيرادات مبيعات 

 ٪١١٣ ٢٩٣٫٧ ٣٣٢٫٢  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١١٠ ٢٥٨٫٥ ٢٨٤٫٧  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١١٧ (٣١٥٫٣) (٣٦٩٫١)  تكلفة مبيعات الصحي  

 ٪١٤٣ ٤٣٫٠ ٦١٫٥  مجمل ربح قطاع الصحي

 ٪٢.٣ ٪١٢٫٠ ٪١٤٫٣  هامش مجمل ربح قطاع الصحي 
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 البالط

مليون متر مربع  ٥٫٩ليبلغ  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪٩حجم مبيعات البالط بنسبة  رتفع: ا٢٠٢٢من عام  ولالربع األ
حجم مبيعات  رتفعامتر مربع)، كما  مليون ٠٫٥٥ رتفعا( ٪١٣حجم المبيعات المحلية بنسبة  رتفعا .)متر مربعمليون  ٠٫٥ رتفعا(

  متر مربع). ٨٥٬١٣٣انخفض ( ٪٨ بنسبة تصديرال حجم مبيعات نخفضمتر مربع)، بينما ا ٤١٬٨١٠ رتفعا( ٪٢٣٠ بنسبة لبنان

 ٪٩حجم المبيعات المحلية بنسبة  رتفعا، متر مربع)  ١٦٤٬٩٥٨انخفض ( ٪٣مبيعات بنسبة الحجم انخفض مقارنة بالربع السابق 
متر مربع)، بينما انخفض حجم مبيعات  ٢٥٬٩٧٤ رتفعا( ٪٧٦بنسبة بنان لحجم مبيعات  رتفعامتر مربع)، كما  ٣٨٩٬٢٥٢ رتفعا(

  متر مربع). مليون ٠٫٥٨(انخفض  ٪٣٨بنسبة التصدير 

الربع األول من عام ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق جنيه للمتر ٤٤ليبلغ  %١١بنسبة  أسعار البيع ىمتوسط صافارتفع 
مقارنة بالربع السابق  .٢٠٢٢والربع األول من عام  ٢٠٢١نتيجة الرتفاع األسعار خالل عام  جنيه للمتر المربع). ٣٩٫٩:  ٢٠٢١

للمخزون الفائض  قطعيةوالمبيعات ال وعاتالمبيعات إلى المشر تشكيلة تحيث تحول جنيه للمتر ٤٤ظل متوسط السعر ثابتاً عند 
  .٢٠٢٢ األول من ربعالو ٢٠٢١بع الرابع السوق المحلي على مدار الر ىفاألسعار سلسلة زيادات والتي عوضت 

:  ٢٠٢١الربع األول من عام (مليون جنيه  ٢٦٢٫١مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪٢١ايرادات البالط بنسبة ارتفعت 
  ليون جنيه).م ٢٦٨٫١:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام (  ٪٢ت االيرادات بنسبة نخفضمليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ا ٢١٦٫٤

 ٣١٫٢:  ٢٠٢١الربع األول من عام ( جنيه للمتر ٣٢٫٢ليبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪٣متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  رتفعا
لتكاليف من خالل تدابير خفض ا هميدعتتم  التكلفةفى ض يخفالت .مقارنة بالعام السابق ٪٤إنتاج البالط بنسبة  جنيه للمتر المربع). انخفض

  .للمتر جنيه ٣٢٫٢ثابتاً عند  ة الوحدةفلمتوسط تك ظل توريد. مقارنة بالربع السابقسل الفي مصر في مواجهة التضخم عبر سال

نفس الفترة من العام مليون جنيه فى  ٤٦٫٩مجمل ربح مقارنة بمليون جنيه  ٧٠٫٨ارتفع مجمل ربح قطاع البالط ليصل إلى 
  .)٪٢١٫٧: ٢٠٢١الربع األول من عام ( ٪٢٧ليصل  نقطة مئوية ٥٫٣ل الربح بمقدار. كما ارتفع هامش مجمالسابق

مليون جنيه)، كما ارتفع هامش  ٧١٫٧: ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١بنسبة هامشياً مجمل الربح  نخفضمقارنة بالربع السابق ا
 ).٪٢٦٫٧:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام نقطة مئوية (  ٠٫٣مجمل الربح بمقدار 

 
 

  %  الربع األول  مبيعات البالط (باأللف متر مربع)

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

 ٪١١٣ ٤٬٣٦٣ ٤٬٩١٢  مصر

 ٪٣٣٠ ١٨ ٦٠  لبنان 

 ٪٩٢ ١٬٠٤٦ ٩٦١  تصدير 

 ٪١٠٩ ٥٬٤٢٧ ٥٬٩٣٣  أجمالي مبيعات البالط 

 (٪٣٫١) ٪١٩٫٣ ٪١٦٫٢  تصدير / إجمالي المبيعات %
     

 ٪١٢١ ٢١٦٫٤ ٢٦٢٫١  إيرادات مبيعات البالط (مليون ج.م) 

 ٪١١١ ٣٩٫٩ ٤٤٫٢  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

 ٪١٠٣ ٣١٫٢ ٣٢٫٢  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

 ٪١١٣ (١٦٩٫٥) (١٩١٫٣)  تكلفة مبيعات البالط 

 ٪١٥١ ٤٦٫٩ ٧٠٫٨  مجمل ربح قطاع البالط

 ٪٥.٣ ٪٢١٫٧ ٪٢٧٫٠  هامش مجمل ربح قطاع البالط 
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  خالطات المياه
  

قطعة مقارنة بـ  ٦٣٬٩٢٢ليبلغ  ٪١٤١بنسبة  ٢٠٢٢ من عام ولالربع األحجم مبيعات  رتفعا: ٢٠٢٢ من عام ولالربع األ
الربع الرابع من عام (  ٪٧حجم المبيعات بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق فقد ا .عن نفس الفترة من العام السابققطعة  ٢٦٬٥٢٤

بشكل حيث أضافت  ،٢٠٢١عام  منذ النصف الثانى من اً كبيرنمواً  خالطات المياهقطاع حققت مبيعات  .)قطعة ٥٩٬٩١٥:  ٢٠٢١
  .الكبيرة إلى اإليرادات اتعومن المشر يدعدالإلى مبيعات النطاقات المنتجات الجديدة وكالً من كبير 

 جنيه ٩٧٤٫٦:  ٢٠٢١الربع األول من عام ( ه للقطعةجني ٨٢٧٫٣ليصل إلى  ٪١٥القطعة بنسبة  متوسط صافى سعر بيع نخفضا
 ٨٣٢٫٥: ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١بنسبة  هامشياً  متوسط صافى سعر بيع القطعة نخفضامقارنة بالربع السابق . للقطعة)

  .تشكيلة المنتجات إختالف ويرجع ذلك إلى جنيه للقطعة)

الربع األول ( مليون جنيه ٥٢٫٩مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى  ٪١٠٥من العام بنسبة  ولالربع األايرادات  ترتفعا
بينما بلغت هذه النسبة  ٪٧٫١بلغت نسبة ايرادات قطاع الخالطات من اإليرادات المجمعة ). جنيهمليون  ٢٥٫٩:  ٢٠٢١من عام 

 ٪٦االيرادات بنسبة  ترتفعالربع السابق من العام امقارنة ب من إجمالى إيرادات المجمعة. ٪٤٫٣عن نفس الفترة من العام السابق 
  ).جنيهمليون  ٤٩٫٩:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام (

ليعكس  جنيه للقطعة) ٦٠٠٫٤:  ٢٠٢١الربع األول من عام ( جنيه للقطعة ٥١٤٫٢ليبلغ  ٪١٤متوسط تكلفة القطعة بنسبة  نخفضا
 ٤٤٩٫٩:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١٤متوسط تكلفة القطعة بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا .تشكيلة المنتجات المباعة

  للقطعة). جنيه

ما ك ،)جنيهمليون  ٩٫٩:  ٢٠٢١الربع األول من عام (مليون جنيه  ٢٠ليبلغ مقارنة بالعام السابق  ٪١٠٢مجمل الربح بنسبة  رتفعا
مجمل بلغت نسبة  .) ٪٣٨٫٤: ٢٠٢١ربع األول من عام ال( ٪٣٧٫٨نقطة مئوية ليصل إلى  ٠٫٦هامش مجمل الربح بمقدار رتفعا

من  ٪٩٫٩بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق  ٪١٣٫١المجمعة  إجمالى مجمل ربحقطاع الخالطات من ربح 
  المجمعة. مجمل ربحإجمالى 

هامش  انخفض ماك، )جنيهمليون  ٢٢٫٩:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام ( ٪١٣مجمل الربح بنسبة  نخفضامقارنة بالربع السابق 
نسبة مجمل ربح قطاع الخالطات من مجمل بلغت  .)٪٤٦:  ٢٠٢١الربع الرابع من عام (نقطة مئوية  ٨٫١مجمل الربح بمقدار 

  .٢٠٢١الربع الرابع من عام فى  ٪١٥٫٦ ةربح المجمع

  ٪  الربع األول  مبيعات خالطات المياه (بالقطعة)

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

 ٪٢٤١ ٢٦٬٥٢٤ ٦٣٬٩٢٢  صرم

  تصدير
                   
-    

                   
-    - 

 ٪٢٤١ ٢٦٬٥٢٤ ٦٣٬٩٢٢  (بالقطعة)إجمالي مبيعات خالطات المياه 

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

 ٪٢٠٥ ٢٥٫٩ ٥٢٫٩  إيرادات مبيعات خالطات المياه (مليون ج.م)  

 ٪٨٥ ٩٧٤٫٦ ٨٢٧٫٣  طعة (ج.م /قطعة)متوسط سعر بيع الق

 ٪٨٦ ٦٠٠٫٤ ٥١٤٫٢  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪٢٠٦ (١٥٫٩) (٣٢٫٩)    خالطات المياهتكلفة مبيعات 

 ٪٢٠٢ ٩٫٩ ٢٠٫٠  خالطات المياهمجمل ربح 

 (٪٠٫٦) ٪٣٨٫٤ ٪٣٧٫٨  خالطات المياههامش مجمل ربح 
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   المركز المالي

  .مليون جنيه ١٬٦٠٣: ٢٠٢١( مليون جنيه ١٬٦١٤٫٧لتبلغ  ٪١بنسبة  ٢٠٢٢مارس شركة ليسيكو بنهاية لثابتة لاصول األقيمة  رتفعتا

مليون جنيه) بصفة  ١٬٨٢٢: ٢٠٢١( جنيهمليون  ٢٬٠٧٨٫٨لتبلغ  ٪١٤بنسبة  ٢٠٢٢ مارسبنهاية  المتداولة صولاألقيمة  ترتفعا

  .٢٠٢٢ الربع األول من عامل خالوالعمالء لمخزون النقدية وا رتفاعاأساسية نتيجة 

 رتفاعا نتيجةبصفة أساسية مليون جنيه)  ١٬٨٨١٫٩: ٢٠٢١( .مليون جنيه ٢٬٠٩٣٫٨لتبلغ  ٪١١لتزامات بنسبة إجمالي اإل ترتفعا

  .األخرىالدائنة  رصدةاألالتسهيالت اإلئتمانية وأرصدة 

  .٢٠٢١بنهاية عام  جنيهمليون  ٨٦٣٫١مقارنة بـ جنيهمليون  ٩٥٠٫٧ليبلغ   جنيهمليون  ٨٧٫٥ما يعادل  ٪١٠إجمالى الدين بنسبة  رتفعا

 .٢٠٢١بنهاية عام  جنيهمليون  ٦٨٦مقارنة بـ  همليون جني ٦٥٤٫٦ليبلغ  جنيهليون م ٣١٫٤ما يعادل  ٪٥صافى الدين بنسبة  رتفعا

  .٢٠٢١ في نهاية عام ٠٫٤٥دل مقارنة بمع ٠٫٤٢لتصل إلى  ٢٠٢٢ مارسفى نهاية  نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكية رتفعتا

نهاية فى مليون جنيه  ٩١٨٫٤مقارنة بـ  همليون جني ٩٥٧٫٣ليبلغ مليون جنيه  ٣٩أو ما يعادل  ٪٤رأس المال العامل بنسبة  رتفعا

  .عمالء والمخزونالأرصدة فى رتفاع كنتيجة لإل ٢٠٢١عام 
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية
البداية القوية لهذا العام من حيث األداء المالي  على الرغم من :٢٠٢٢عام  للربع الثانى وبقية بليةالنظرة المستق

حيث انخفاض قيمة العملة وتضخم من ، إال أن ليسيكو تواجه فترة غير مسبوقة من التقلبات أرباحصافى  تحقيقو
  .مصر في االشهر القليلة الماضيةسل التوريد وتنفيذ قواعد االستيراد الجديدة في التكاليف وتعطل سال

في منتصف مارس. إذا أخذنا بعين  ٪١وارتفعت أسعار الفائدة بنسبة  ٪١٧وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 
تعوض التكاليف والتي  صادراتمع مكاسب في أسعار ال تنالشرك اً فمن المتوقع أن يكون هذا إيجابي االعتبار،

الهوامش دون تغيير، فإن النمو في األرباح من إعادة التقييم بالمعدل الجديد يعني أن تظل  من المتوقعالمتزايدة، و
  .كما هو متوقعاألرباح  زيادة

 انخفاض من ناتجالتي واجهت مجموعة كبيرة من القضايا والتضخم ال - المنافسة المحلية فإن  عالوة على ذلك،
في أول  ٪٤بنحو المحلية األسعار مت الشركة بزيادة قاإلى ارتفاع األسعار وحذت ليسيكو حذوها.  أدت - العملة 

عن زيادة ثالثة في  تم اإلعالنأول أبريل و ىف ٪٤٫٥زيادة أخرى قدرها قيمة العملة، قمنا بانخفاض بعد ومارس، 
في أسعار الصادرات لتغطية التضخم في  اً لفعل إلى تحقيق زيادات أكبر نسبيباالشركة منتصف مايو. كما تسعى 

  الذي يحدث بالفعل بغض النظر عن تخفيض قيمة العملة.األخرى والتكاليف ولشحن اتكلفة 

سل التوريد ف وتعطل ساليلاهذه الزيادات الكبيرة هو أن تضخم التكقيام الشركة بمن سبب  اً ومع ذلك، فإن جزء
  مكاسب محققة من انخفاض قيمة العملة. ىأ يفقدناأن  من المرجح

  العمليات. اضطرابليف وربما زيادة التكا فع إلىشكالت التي تدتواجه الشركة مجموعة من الم

قد تضاعف اآلن بالنسبة  ٢٠٢١الشحن منذ صيف تكلفة المواد الخام و ىف اهدناهالذي ش تضخم التكلفة :أوالً  
(وزيادة األسعار) حيث أوقف الصراع في أوكرانيا بشكل أساسي معظم إمدادات  لصناعتنا بسبب النقص الكبير

صناعة البالط واألدوات في صناعتنا في أوروبا وأفريقيا عليه اعتمدت الصيني الذي  فلةكونيوم والطالزر
   .الصحية

لتجنب القادمة ر ولشهلوتأمين مخزون كاف  ،مخاطر التوريد جنبلت الخام المواد مصادرتنويع يتعين على ليسيكو 
  .القادمةاضطراب كبير في اإلنتاج في األشهر احتمال حدوث مع وما زلنا  ،عدم االستقرار في بعض المنتجات

حيث إلى مصر. في منتصف فبراير،  وارداتام األساسية بسبب مشاكل المشكالت ندرة المواد الخ تتفاقم :ثانيًا
تعرض وقد مقابل المستندات.  ) وليس نقداً LCأن تتم جميع الواردات عن طريق خطاب اعتماد (الدولة طلبت 

من الشركة نتيجة لذلك في الشهرين الماضيين تمكنت و ،ب نقص الموارد في النظامتطبيق هذا للتوتر بسب
  .فقط من خطابات االعتماد الصادرة ٪٣٥الحصول على حوالي 

، فقد أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم التنازل عن شرط األول فيه الشركة نتائج الربع نشرفي الوقت الذي ست
هذه أخبار جيدة وتعد يستوردون المواد الخام ومدخالت اإلنتاج وقطع الغيار. عين الذين خطاب االعتماد للمصنّ 

. ومع ذلك، فإننا نقدر أن لدينا خطر فقدان مبيعات حوالي ساسيةاأل موادوسنعمل على إعادة بناء مخزون ال
 توقالمنتجات التكميلية وال داتإمدافي سالسل ضطرابات االقطعة من األدوات الصحية بسبب  ٢٠٠٫٠٠٠

  الالزمة إلعادة التخزين.

 ً جولة أخرى من التضخم في المواد المحلية حيث تؤدي مشكالت خفض قيمة العملة  في مصر، نشهد أيضا
والواردات إلى ارتفاع التكاليف وخلق فرص للربح للموردين المحليين. من المحتمل أن يتفاقم هذا في األشهر 

  المرافق والمنتجات البترولية. فواتير فيالتكاليف وهناك احتمال لزيادة مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر  قادمةال

حتى  ناهاشهد ىتعتقد إدارة ليسيكو حتى اآلن أن زياداتها المختلفة في األسعار ستمتص الزيادات في التكلفة الت
 أمر االستيراد قضايا ىلى مزيد من اإلجراءات والتحسين فبأنه قد تكون هناك حاجة إمدركة تظل ساآلن، لكنها 

  .للنتائج المالية للشركة ىالقو ىمهم الستمرار التعاف
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  تحديث إعادة هيكلة ليسيكو لبنان:

 اً تستمر األزمة في لبنان في جعل السوق غير قابل للتنبؤ بشكل كبير وتحد من النشاط. ال يزال التداول في لبنان محدود

 نظراً  السياسية وعدم اليقين بشأن أسعار الصرف.طة بالحالة مرتبتقلبات وجود وعلى أساس نقدي بشكل صارم مع 

 ال تظهر مدى االنخفاض.بالعام السابق األرقام مقارنة هذه األزمة قد مضى عليها اآلن أكثر من عام، فإن ألن 

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

  قتصاد المغلق.لال

تواصل ليسيكو لبنان الصمود في وجه هذه التحديات مع كون المبيعات المحدودة كافية للحفاظ على التدفق النقدي  

 ً   .ىتحسن الوضع االقتصادفى انتظار  لياً وعم للشركة إيجابيا

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

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

  تدفق نقدي إيجابي.في وجود مماثلة ولكن 

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

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

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

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 

. سيؤدي هذا األمر إلى وضوحاً تعبيراً وأكثر  البيانات المالية للشركة التابعة بحيث تكون المعلومات المالية المقدمة

  .جمعة المدققةالمالية الم قوائمنايدة في الجد التحفظاتبعض 

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

  خالل النشرة االخبارية لنتائج األعمال.
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  ما يتعلق بليسيكو

أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية ) LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز األسهم :
هذه  فيعاما  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.
  

ايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط والموقع تتمتع ليسيكو بمز
. إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف الحجم في مصرالجغرافي واالستراتيجي 

  . تنافسية بأسعاراألكبر من السوق بجودة عالية و
  

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

   ة لشركات أوروبية.تجاري
  
  

  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

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

أو تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التأكد  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. “.ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية
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  قائمة الدخل المجمعة   -سيكو مصر لي
  

  %  الربع األول  

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ (مليون ج.م)

    

 ٪١٢٤ ٦٠٠٫٥ ٧٤٥٫٥  صافي المبيعات 
 ٪١١٨ (٥٠٠٫٧) (٥٩٣٫٢)  تكلفة المبيعات  

 ٪١٥٣ ٩٩٫٨ ١٥٢٫٣  مجمل الربح 
 ٪٣٫٨ ٪١٦٫٦ ٪٢٠٫٤  ) ٪هامش مجمل الربح (

     
 ٪١٠٧ (٤٦٫٢)  (٤٩.٢)   توزيعالبيع والمصاريف 

 ٪١١٧ (٤١٫٠)  (٤٨٫١)   مصاريف إدارية
 ٪١٠٢ ١٩٫٥ ١٩٫٩  تشغيل أخري تإيرادا

 ٪٢٠٣ (٢١٫٨)  (٤٤٫٤)   مصروفات تشغيل أخري
 ٪٢٩٥ ١٠٫٤ ٣٠٫٦  التشغيل أرباح

 ٪٢٫٤ ٪١٫٧ ٪٤٫١  )٪التشغيل( أرباحهامش 
        

 ٪٠ ١٫١ ٠٫٠ استثماراتإيرادات 
 ٪٧٠٧٠ ٠٫٥ ٣٨٫٦ تمويلية إيرادات

 ٪١٢٢ (١٣٫٧)  (١٦٫٦)   مصروفات تمويلية 
 - (١٫٧)  ٥٢٫٥  قبل الضريبة وحقوق األقلية )الخسارة(الربح/

  هامش الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية
٧٫٠٪ - - 

 ٪١٤٣ (١٣٫٨)  (١٩٫٧)    فترةضرائب دخل ال
 ٪٤١ ١٫٣ ٠٫٥  ضرائب الدخل المؤجلة 

 - (١٤٫٢)  ٣٣.٣  بعد الضريبة )الخسارة(/الربح
 - - ٪٤٫٥  بعد الضريبة /(الخسارة)هامش الربح

     
 ٪١٥٦ (٢٫٦)  (٤٫٠)   حقوق األقلية 

 - (١٦٫٨)  ٢٩٫٣  ) الخسارةالربح ( ىصاف
 - - ٪٣٫٩  )٪( هامش صافي الربح
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  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 

  

  (%)    قائمة المركز المالي

 مارس ٣١  (مليون ج.م)
٢٠٢٢  

 ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

٢١/  ٢٢  

    
 ٪١٦٧ ١٧٧٫١ ٢٩٦٫٠  النقدية

 ٪١٠٥ ٩٧٦٫٥ ١٠٢٣٫٢  المخزون
 ٪١١٤ ٦٦٧٫٠ ٧٥٩٫٥  مدينونالعمالء وال

 ٪٠ ١٫٣ ٠٫٠  مستحق من أطراف ذوي عالقة
 ٪١١٤ ١٬٨٢٢٫٠ ٢٬٠٧٨٫٨  إجمالي األصول المتداولة

  

   
 ٪١٠٠ ١٬٥٨٠٫٤ ١٬٥٧٩٫٧  األصول الثابتة (صافي)

 ٪١١٠ ٦٫٧ ٧٫٤  أصول غير ملموسة 
 ٪٤٢٥ ٤٫٠ ١٦٫٨  مشروعات تحت التنفيذ 

 ٪١١٦ ٥٫٩ ٦٫٨  استثمارات أخري
 ٪٦٧ ٦٫١ ٤٫١  أوراق قبض طويلة األجل

 ٪١٠١ ١٬٦٠٣٫٠ ١٬٦١٤٫٧  إجمالي األصول طويلة األجل 
 ٪١٠٨ ٣٬٤٢٤٫٩ ٣٬٦٩٣٫٥  إجمالي األصول 

  

      
 ٪١١٠ ٨٢٣٫٩ ٩٠٥٫٨  بنوك سحب علي المكشوف

 ٪١٣٦ ٢٤٫٥ ٣٣٫٣  أقساط تستحق السداد خالل العام 
 ٪١١٥ ٣٢١٫٧ ٣٦٩٫٨  موردون وأوراق دفع 

 ٪١١٣ ٤٠٣٫٥ ٤٥٥٫٦ رصده دائنة أخري أ
 - ٠٫٠ ٠٫١  طراف ذوي عالقةمستحق أل

 ٪١٠٢ ٢٨٫٠٦ ٢٨٫٨  مخصصات
 ٪١١٢ ١٬٦٠١٫٧ ١٬٧٩٣٫٤  إجمالي االلتزامات المتداولة

  

      
 ٪٩٢ ٢٥٫٠ ٢٢٫٩  ألجلقروض طويلة ا

 ٪٩٥ ٥٦٫١ ٥٣٫٣  التزامات أخرى طويلة األجل
 ٪١١٩ ٨٫٤ ١٠٫٠  مخصصات

 ٪٩٦ ١٣٫٤ ١٢٫٨ مؤجلة الضريبة الدخل 
 ٪١١٤ ١٧٧٫٤ ٢٠١٫٣  طويلة األجلدفع أوراق 

 ٪١٠٧ ٢٨٠٫٢ ٣٠٠٫٤  طويلة األجل  تإجمالي االلتزاما
 ٪١١١ ١٬٨٨١٫٩ ٢٬٠٩٣٫٨  تإجمالي االلتزاما

  

      
 ٪٩٣ ٣٥٫٢ ٣٢٫٨  ق األقلية حقو

 ٪١٠٠ ٤٠٠٫٠ ٤٠٠٫٠  رأس المال المصدر
 ٪١٠٢ ١٬٤٤٢٫١ ١٬٤٧١٫٩  احتياطيات 

 ٪١١٢ (٢٩٧٫٨) (٣٣٤٫٢)  رحلةالمالخسائر 
 - (٣٦٫٤) ٢٩٫٣   فترة / العامال )ةخسارربح/(صافي 

 ٪١٠٤ ١٬٥٠٧٫٩ ١٬٥٦٦٫٩ إجمالي حقوق الملكية 
 ٪١٠٨ ٣٬٤٢٤٫٩ ٣٬٦٩٣٫٥  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

  
  ١٤من  ١٤صفحة               ٢٠٢٢ يوام ٢٦

  
  المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 

  قائمة التدفقات النقدية الربع األول ٪

 (مليون ج.م)  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٢/٢١

 التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل    
  صافي (خسارة) الفترة قبل الضرائب  ٥٢٫٥  )١٫٧(   - 

  تةإهالك األصول الثاب  ٣٤٫٨  ٣٠٫٤  ٪١١٤
  استهالك األصول غير الملموسة  ٠٫١  ٠٫٢  ٪٦٥
  تدعيم مخصصات  ٧٫٤  ١٤٫٠  ٪٥٣
  رد اإلنخفاض فى المخزون  ٢٫١  ٠٫٠٠  - 

  حصة العاملين في األرباح  ١٧٫٧  ١٧٫٧  ٪١٠٠
  االضمحالل فى العمالء واألرصدة المدينة  ٢١٫٧  ٤٫٥  ٪٤٨٣
  مخصصات انتفى الغرض منها  )٨٫٠(   ٠٫٠  - 
  الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق القبض طويلة االجل  )٠٫٣(   )٠٫٤(   ٪٧١
  الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق الدفع طويلة االجل  )٧٫٥(   ٠٫٠  - 
  التغير فى احتياطى الترجمة وفروق العملة  ٢٦٫٩  )٠٫٢(   - 
  األرباح /(الخسائر) المتولدة من التشغيل  ١٤٧٫٤  ٦٤٫٥  ٪٠

  التغير فى المخزون  )٤٢٫٩(   )٣٦٫٩(   ٪١١٦
  التغير في العمالء والمدينين  )١٢٤٫٠(   )٦٢٫٨(   ٪١٩٧
  التغير في الموردين والدائنين  ١٠٨٫٤  ٦٩٫٠  ٪١٥٧
  ضريبة الدخل المسددة  )١٤٫١(   )٤٫٤(   ٪٣٢٢
  مخصصات مستخدمة  )٥٫٨(   )١١٫٤(   ٪٥٠
  أنشطة التشغيلصافى النقدية المتاحة من /(المستخدمة فى)   ٦٩٫٠  ١٨٫٠  - 

  
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

  المدفوع في شراء األصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ  )٢٩٫٧(   )١٠٫٠(   ٪٢٩٦
  المحصل من بيع االستثمارات األخرى  ٠٫٠  ٠٫٠  ٪٠

  صافى النقدية المتاحة من/ (المستخدمة في) أنشطة االستثمار  )٢٩٫٧(   )١٠٫٠(   ٪٢٩٦
 لتدفقات النقدية من أنشطة التمويلا

  (المسدد) /المحصل من القروض طويلة األجل   )٠٫١(   )٤٫٨(   ٪٢
  مدفوعات عن التزامات عقود ايجار  )٢٫١(   )١٫٧(   ٪١٢٧
  التغيير فى بنوك وتسهيالت إئتمانية  ٨١٫٩  ٣٣٫٨  %٢٤٣

  تمويلصافى النقدية الناتجة من /(المستخدمة في) أنشطة ال  ٧٩٫٦  ٢٧٫٢  ٪٢٩٢

  صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة  ١١٨٫٩  ٣٥٫٢  ٪٣٣٨
  ودائع ألجل مجمدة  )٤٥٫٠(   ٠٫٠  - 

  فترةالنقدية وما في حكمها أول ال  ١٧٧٫١  ١١٩٫٤  ٪١٤٨

  فترةالالنقدية وما في حكمها أخر   ٢٥١٫٠  ١٥٤٫٧  ٪١٦٢

  


