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  ١٦من  ١صفحة               ٢٠٢٢ أغسطس ١٤

  
  

  ٢٠٢٢عام  ثانىالربع ال نتائج أعمال
 

كندرية ي  اإلس طس ١٤ف يكو :٢٠٢٢ أغس ت ليس ر أعلن هم: مص ز األس          ) LCSW.CA; LECI EY(رم

  .٢٠٢٢عام  من ثانىالربع ال عناألعمال المجمعة  نتائج

  نتائج الشركة  ىعللمحه 
  

  ٢٠٢٢من عام  ثانىالالربع 
  

 من قطاع الصحي). ٪٦٧٫٩مليون جنيه ( ٧٢٣٫٣ لتبلغ ٪١٤اإليرادات بنسبة  رتفعتا 

  غـبليل ٪٤م المبيعات بنسبة ـحج ارتفع مليون جنيه، كما ٤٩٠٫٩لغ ـلتب ٪١٩إيرادات الصحي بنسبة ارتفعت   

 تصدير). ٪ ٧٨٫١مليون قطعة ( ١٫٣

 بلغيل  ٪١٦حجم المبيعات بنسـبة  نخفضاما كمليون جنيه،  ١٩٥٫٦لتبلغ  ٪٣إيرادات البـالط بنسبة  تنخفضا       

 تصدير). ٪٩٫٥مليون متر مربع ( ٤٫٢

 ليبلغ  ٪٤٢مبيعات بنسبة الحجم  رتفعاما كمليون جنيه،  ٣٦٫٨لتبلغ  ٪٦١ إيرادات خالطات المياه بنسبة رتفعتا

 قطعة.  ٢٩٬٥٨٠

 الربع ن ع همليون جني ٣٫١ بلغ ىتشغيل ربحبمليون جنيه مقارنة  ٣٧٫١ تبلغ يةتشغيل خسارة ثانىسجل الربع ال

 .٢٠٢١ من عام ثانىال

  الربع عن  همليون جني ٦٫٨ خسارةمليون جنيه مقارنة بصافى  ٦٠٫٦ تبلغ خسارة ىصاف ثانىالسجل الربع

 .٢٠٢١ من عام ثانىال

  ٢٠٢٢ة أشهر من عام تس  
  

  من قطاع الصحي). % ٦٢٫٧مليون جنيه (  ١٬٤٦٨٫٨لتبلغ %١٩اإليرادات بنسبة ارتفعت 

 ٢٫٦بلغ يل %٥حجم المبيعات بنسبة  ارتفع كمامليون جنيه،  ٩٢١٫٥لتبلغ  %٢٠لصحي بنسبة إيرادات ا ارتفعت 

 تصدير). % ٧٤٫٢مليون قطعة (

 ليبلغ  %٣حجم المبيعات بنسـبة  انخفض بينمامليون جنيه،  ٤٥٧٫٦لتبلغ  %١٠إيرادات البـالط بنسبة  ارتفعت

 تصدير). %١٣٫٤مليون متر مربع ( ١٠٫١

 ٩٨حجم المبيعات بنسبة  رتفعا ماكمليون جنيه،  ٨٩٫٧لتبلغ  %٨٤بنسبة  خالطات المياهإيرادات  ترتفعا% 

 قطعة.  ٩٣,٥٠٢ليصل الى 

 عن نفس  همليون جني ١٣٫٤ ىتشغيل ربحبمليون جنيه، مقارنة  ٦٫٥ تبلغ يةتشغيل خسارة نصف األولسجل ال

 .الفترة من العام السابق

  مليون جنيه عن نفس  ٢٣٫٦خسارة مليون جنيه، مقارنة بصافى  ٣١٫٣سجل النصف األول صافى خسارة بلغت

 الفترة من العام السابق.
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 اً مليئ ٢٠٢٢ن الربع الثاني من عام القد كقائالً: رئيس مجلس اإلدارة  - وقد علق السيد / جلبرت غرغور
اإلقليمي البطيء تفاقم النشاط  وفى ضوء تم حظرها شحنةتتعلق ببيع أرض و استثنائيةبالتحديات مع خسائر 

  إلى خسارة كبيرة. ذلك أدى فقدموسمياً 

خسارة قدرها وقد نتج عنها  ،باعت ليسيكو أصولها العقارية المتبقية في فرنسا بعد عرضها للبيع لسنوات عديدة
مليون جنيه. كان هذا  ١٢ حققنا تدفق نقدىوليس من السهل بيعها أصول  بيعمليون جنيه مصري، قمنا ب ٢٤

  على الرغم من أنه كان له أثر سلبي كبير على نتائجنا. ذكياً  اختياراً 

ً ا أيضنكان لدي  المغرب وكان علينا إعادة توجيه عمليات تسليم دولة شحنة كبيرة تم حظرها من قبل الجمارك في ا
عقبات . نواجه أحيانا في الشرق األوسط هذه الىمليون جنيه مصر ١٤إجمالية قدرها ودعم عمالئنا بتكلفة  الشحنة

ً مام النشاط التجاري. كان هذا مهمغير المتوقعة أ   .اً استثنائي اً سلبيله تأثيراً لحجم الشحنة، وال يزال  اً نظر ا

. كان ىتعافالتسلط هذه النتائج الضوء على مدى تقلب بيئة التشغيل ومدى تأثير ذلك علينا في هذه المرحلة من 
والمنطقة، وتعطل سالسل التوريد  مصر ىبيعات الموسمية الضعيفة ف، والمللتقلبات في اليورو والجنيه اإلسترليني

في صغير  ىربح تشغيل حققعلى أدائنا في هذا الربع. على الرغم من هذه التحديات، كنا سن اً كبير اً رفي مصر تأثي
  .االستثنائية هذا الربع لوال هذه الخسائر

ل خالل هذه الفترة المتقلبة لالقتصاد العالمي. الطلب القادمة حيث نعم شهورفي ال ىتعافالمواصلة الشركة تعتزم 
في مصر  . ومع ذلك، لم نشهد بعد انتعاشاً ىعلى الرغم من القلق العالم على الصادرات ال يزال يبدو قوياً 

الربع في  زداداألسعار لالستمرار في تجاوز التضخم الذي سي ىواألسواق اإلقليمية. لقد قمنا بتأمين زيادات ف
مرة أخرى. تم حل مشكالت سلسلة التوريد التي واجهناها في االستيراد إلى  ىونشهد ضعف الجنيه المصرالثالث 

  ألننا فقدنا بعض السعة في رمضان. مصر إلى حد كبير. نعتقد أن كفاءة اإلنتاج ستتحسن أيضاً 

  .ليسيكو تنالشرك مالمستمر ودعمك معلى اهتمامك مأشكرك

 ٣٨تظهر نتائج هذا الربع تأثير  :قائالً  ئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصرالر - وأضاف السيد/ طاهر غرغور
  وبيئة تشغيل صعبة.مصروفات تشغيل استثنائية  ىمليون جنيه مصر

 هبيع هذفي  جديةفرنسا. لقد كنا نحاول ب ىبيع أرض فناتجة من مليون جنيه  ٢٤خسارة قدرها  ت الشركةسجل
لياتنا هناك، لذلك شعرت أنه من الصواب اغتنام هذه الفرصة على الرغم عندما أغلقنا عم ٢٠١٤منذ عام  رضاأل

  من بيع األرض. مصرى مليون جنيه ١٢حوالي استلمنا . لقد الشركةمن التأثير السلبي على ربحية 

من قبل  اتم حظره مليون جنيه ١٧قيمتها  المغربة مليون جنيه من التكاليف المتعلقة بشحن ١٤كما تكبدنا حوالي 
الماء بسبب الطبيعة  فىالتي ال تزال  البالط سلطات هناك. عندما ظهرت المشكلة، قمنا بإعادة توجيه كل منتجاتال

وتقليل الخسارة البالط . كانت هذه تكلفة كبيرة في الربع ولكنها تتيح لنا إعادة بيع سألةغير العادية لهذه الم
  الوضوح والمواءمة مع السلطات لألعمال المستقبلية.اإلجمالية. نحن نعمل مع عمالئنا هناك لمحاولة تحقيق 

من العمليات  المحدودربح تشغيلي هامشي. يعود هذا الربح  حقق، كانت ليسيكو ستاإلستثنائيةهذه التكاليف  باستبعاد
تنا بسبب موسم العطالت في شهر رمضان. انخفضت مبيعا يةالمبيعات والكفاءة اإلنتاج اناألساسية بشكل أساسي إلى فقد

وانخفضت الصادرات اإلقليمية بشكل أكبر مع انخفاض الطلب في العطالت مقارنة بالعام السابق  ٪٢٠في مصر بنسبة 
  .من طاقتنا الوظيفية خالل هذا الربع ٪١٠بنسبة  اً تخفيض اً . كما تعني العطالت أيضاتوتباطؤ أعمال المشروع

تمكنا من الحفاظ على هامش إجمالي جيد إلى حد ما على الرغم من خالل زيادة األسعار والصادرات األوروبية القوية، 
 الشهورللمبيعات والتكاليف في هذا الربع. أنا متفائل بأن هذا الهامش سوف يتحسن مرة أخرى في  صدماتمن هذه ال

نتوقع  ئد جولة أخرى من الزيادات في األسعار لتعويض التضخم.واف شهدنعود إلى اإلنتاج الطبيعي ونسالقادمة حيث 
  في أسعار صادرات األدوات الصحية والتي سيتم تنفيذها على مراحل على مدار الربع الثالث. ٪٨زيادة أخرى بنسبة 

ال  جانب الطلبفي في الفترات القادمة. مخاطرنا  ةربحيالما زلت متفائالً بأننا في وضع جيد لمواصلة إعادة بناء 
ً رتزال في مص ً  ، وأعتقد أن لدينا طلبا في تلك األسواق. نحن نعمل على  نكماشفي أوروبا المتصاص بعض اإل كافيا

متقلبة للغاية، ونحن نعمل بجد  جاريةتعويض هذه المخاطر قدر اإلمكان. تعيش شركة ليسيكو في منتصف فترة ت
  في نتائجنا المالية في مواجهة هذه التحديات. ينمستمرالتحسن الونمو التحقيق من أجل 
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  سيكوإيرادات وربحية لي
  

            لمحه من قائمة األرباح والخسائر

  %  ستة أشهر  %  الربع الثانى  

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  (مليون ج.م)

 ٪١٢٠  ٧٧٠٫١  ٩٢١٫٥ ٪١١٩ ٤١١٫٩ ٤٩٠٫٩  الصحي 

 ٪١١٠ ٤١٧٫٦ ٤٥٧٫٦ ٪٩٧ ٢٠١٫٢ ١٩٥٫٦  البالط

 ٪١٨٤ ٤٨٫٧ ٨٩٫٧ ٪١٦١ ٢٢٫٩ ٣٦٫٨ خالطات المياه

 ٪١١٩ ١٬٢٣٦٫٥ ١٬٤٦٨٫٨ ٪١١٤ ٦٣٦٫٠ ٧٢٣٫٣  عات صافي المبي

 ٪٠٫٥ ٪٦٢٫٣ ٪٦٢٫٧ ٪٣٫١ ٪٦٤٫٨ ٪٦٧٫٩  الصحي/ صافي المبيعات (٪)

 ٪١١٥ (١٬٠٢٤٫٥) (١٬١٨٠٫٧) ٪١١٢ (٥٢٣٫٨)  (٥٨٧٫٥)   تكلفة المبيعات  

 (٪٢٫٥) (٪٨٢٫٩) (٪٨٠٫٤) (٪١٫١) (٪٨٢٫٤) (٪٨١٫٢)  تكلفة المبيعات / صافي المبيعات (٪)

 ٪١٣٦ ٢١٢٫٠ ٢٨٨٫١ ٪١٢١ ١١٢٫٢ ١٣٥٫٧  الربح  مجمل

 ٪٢٫٥ ٪١٧٫١ ٪١٩٫٦ ٪١٫١ ٪١٧٫٦ ٪١٨٫٨  هامش مجمل الربح (٪) 

 ٪١١٨ (١٨١٫١)  (٢١٣٫٨)  ٪١٢٤ (٩٤٫٠)  (١١٦٫٥)   مصاريف توزيع وإداريه (م.ت.أ)

 (٪٠٫١) (٪١٤٫٦) (٪١٤٫٦) ٪١٫٣ (٪١٤٫٨) (٪١٦٫١)  م.ت.أ / صافي المبيعات (٪)

 ٪٤٦٤ (١٧٫٤)  (٨٠٫٨)  ٪٣٧٢ (١٥٫١)  (٥٦٫٣)   /(مصروفات) تشغيل أخرىتصافي إيرادا

 ٪٤٫١ (٪١٫٤) (٪٥٫٥) ٪٥٫٤ (٪٢٫٤) (٪٧٫٨)  /(مصروفات) تشغيل أخرى (٪)تصافي إيرادا

 - ١٣٫٤ (٦٫٥)  - ٣٫١ (٣٧٫١)   أرباح التشغيل

 - ٪١٫١ - - ٪٠٫٥ -  هامش أرباح التشغيل (٪)

 ٪١٣٣ (٢٣٫٦)  (٣١٫٣)  ٪٨٨٨ (٦٫٨)  (٦٠٫٦)   صافي الربح (الخسارة)

 - - - - - -   (٪)هامش صافي الربح 

  
  الخسارة ؤديان إلىوسوق إقليمي هادئ ياستثنائية مليون جنيه مصروفات  ٣٨: ٢٠٢٢من عام  ثانىالالربع 

والمنطقة مع عطالت سوق هادئ في مصر إلى جانب  مليون جنيه ٣٨بلغت  تشغيل استثنائيةمصروفات سجلت ليسيكو خسائر نتيجة 
  على المبيعات واإلنتاجية. تثرأرمضان التي شهر 

الربع الثانى من ( همليون جني ٧٢٣٫٣لتبلغ  السابق من العامبنفس الفترة مقارنة  ٪١٤بنسبة  ثانىالربع الالشركة خالل إيرادات  ترتفعا
ت اإليرادات المحلية بنسبة رتفعا .الصحية والخالطات ى األدواتقطاعفى يرادات اإل رتفاعا ن خاللم) همليون جني ٦٣٦:  ٢٠٢١عام 
إيرادات التصدير  رتفعت، كما امليون جنيه) ٢١٧٫٧:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام مليون جنيه ( ٢٩٦٫٣ مقارنة بالعام السابق لتبلغ ٪٣٦

  .مليون جنيه) ٤١٨٫٣:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام مليون جنيه ( ٤٢٧لتبلغ مقارنة بالعام السابق  ٪٢بنسبة 

اإليرادات  تنخفضا .)جنيهمليون  ٧٤٥٫٥:  ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪٣االيرادات بنسبة  تنخفضامقارنة بالربع السابق فقد 
ت رتفعما ابينمليون جنيه)،  ٣٧١٫٣:  ٢٠٢٢الربع األول من عام مليون جنيه ( ٢٩٦٫٣السابق لتبلغ  ربعمقارنة بال ٪٢٠المحلية بنسبة 

  .)مليون جنيه ٣٧٤٫٢:  ٢٠٢٢الربع األول من عام مليون جنيه ( ٤٢٧لتبلغ مقارنة بالربع السابق  ٪١٤التصدير بنسبة  إيرادات

:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( جنيهمليون  ٥٨٧٫٥لتبلغ  ٪١٢مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة  مبيعاتالتكلفة  ترتفعا
  .جنيهمليون  ٥٢٣٫٨

مع انخفاض اإلنتاج ، مليون جنيه) ٥٩٣٫٢:  ٢٠٢٢الربع األول من عام (  ٪ ١ت تكلفة المبيعات بنسبة نخفضالسابق ا مقارنة بالربع
  بسبب العطالت وانخفاض اإلنتاجية في رمضان. ٪١٠بنسبة 

الربع الثانى من ( جنيه مليون ١٣٥٫٧ليبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق  ٪٢١بنسبة  ثانىالربع الالشركة فى مجمل ربح  رتفعا
عن  ٪١٧٫٦مقارنة بـ  ٪١٨٫٨ ليصل مئوية نقطة ١٫١دار قبم الشركةهامش مجمل ربح  رتفعا .)جنيهمليون  ١١٢٫٢:  ٢٠٢١عام 

  فى جميع القطاعات.تحسناً مجمل الربح شهد  .نفس الفترة من العام السابق
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هامش انخفض ) كما جنيهمليون  ١٥٢٫٣:  ٢٠٢٢األول من عام  الربع(  ٪ ١١مجمل الربح بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق ا
  .)٪٢٠٫٤ : ٢٠٢٢الربع األول من عام نقطة مئوية ( ١٫٧مجمل ربح الشركة بمقدار 

 ٩٤:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( مليون جنيه ١١٦٫٥لتبلغ  ٪٢٤دارية بنسبة المصروفات البيعية واإل ترتفعاوبصورة مطلقة، 
المبيعات مقارنة بنسبة  ىمن صاف ٪١٦٫١نقطة مئوية لتبلغ  ١٫٣دارية بمقدار نسبة المصروفات البيعية واإل ارتفعت ماك، مليون جنيه)

  .٢٠٢١الربع الثانى من عام  ىف ٪١٤٫٨

ما ك ،مليون جنيه) ٩٧٫٢:  ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪٢٠بنسبة دارية المصروفات البيعية واإل ارتفعتمقارنة بالربع السابق 
  ).٪١٣ :٢٠٢٢الربع األول من عام ( نقطة مئوية ٣٫١دارية بمقدارنسبة المصروفات البيعية واإل نخفضتا

 ىمليون جنيه ف ١٥٫١تشغيل أخرى بقيمة مصاريف  ىمصاريف تشغيل أخرى مقارنة بصاف ىمليون جنيه صاف ٥٦٫٣الشركة سجلت 
ناتجة من مليون جنيه خسائر  ٢٤في هذا الربع منها  مليون ٣٨بلغت  تشغيل استثنائيةمصروفات نتيجة  ،سابقنفس الفترة من العام ال

  بسبب مشكلة في طلبية كبيرة إلى المغرب. مصاريف شحنمليون جنيه  ١٣٫٦و  في فرنسا المتوقفة أرض بإحدى الشركات التابعةبيع 

مصاريف تشغيل أخرى بقيمة  ىبصافمصاريف تشغيل أخرى مقارنة  ىمليون جنيه صاف ٥٦٫٣الشركة سجلت مقارنة بالربع السابق 
  .٢٠٢٢الربع األول من عام فى  مليون جنيه ٢٤٫٥

في الربع الثانى من العام السابق.  مليون جنيه ٣٫١ى قدره تشغيلمقارنة بربح مليون جنيه  ٣٧٫١ قدرهاية تشغيلسجلت الشركة خسارة 
، فإن العائد قبل احتساب الفائدة لمرتجع البضاعة ة الشحنتكلفو أرض إحدى الشركات التابعةالناتجة من بيع خسائر باستثناء ال
  مليون جنيه. ٠٫٦قدره  سيكون ربحاً  )EBIT( والضريبة

في الربع  مليون جنيه ٣٠٫٦ى قدره تشغيلمقارنة بربح مليون جنيه  ٣٧٫١ ية قدرهاتشغيلسجلت الشركة خسارة مقارنة بالربع السابق 
 .٢٠٢٢األول من عام 

مليون جنيه في نفس  ١٫٩ تبلغ مويليةت إيراداتمليون جنيه مقارنة بصافي  ٢٫٦ تبلغ مويليةتمصروفات  صافىالشركة سجلت 
  .قابلها ارتفاع تكاليف التمويلفروق أسعار العملة، والتي مع مزيد من مكاسب ، سابقالفترة من العام ال

 ٢٢بلغت  مويليةت إيراداتبصافى  مقارنة ن جنيهمليو ٢٫٦بلغت  مويليةتمصروفات صافى الشركة سجلت  مقارنة بالربع السابق
  في المقام األول النخفاض مكاسب فروق أسعار الصرف.، ويرجع ذلك  ٢٠٢٢الربع األول من عام جنيه فى  مليون

     بلغت عباء ضريبيةأصافى مقارنة ب مليون جنيه ١٨٫١ بلغت ٢٠٢٢ من عام ثانىالربع الخالل عباء ضريبية أسجلت الشركة صافى 
  السابق. نفس الفترة من العام فى مليون ٩٫٢

  . سابقمليون جنيه في نفس الفترة من العام ال ٦٫٨مقارنة بصافي خسارة  ثانىمليون جنيه في الربع ال ٦٠٫٦قدره خسارة صافي الشركة حققت 

التكاليف االستثنائية في هذا  استبعادا ب. إذا قمن٢٠٢٢ من عام مليون جنيه في الربع األول ٢٩٫٣صافي ربح قدره الشركة للمقارنة، سجلت 
  مليون جنيه. ٢٢٫٩إلى  سينخفض خسارةالالربع، فإن صافي 

  
  مصروفات التشغيل اإلستثنائية تحد من التحسن في العمليات األساسية: ٢٠٢٢عام الستة أشهر األولى من نتائج 

عام النصف األول (جنيه مليون  ١٬٤٦٨٫٨لسابق لتبلغ مقارنة بالعام ا ٪١٩بنسبة  ٢٠٢٢من عام النصف األول  إيرادات ارتفعت
  القطاعات.جميع مليون جنيه) نتيجة إرتفاع المبيعات فى  ١٬٢٣٦٫٥:  ٢٠٢١

مليون  ١٬٠٢٤٫٥ : ٢٠٢١عام النصف األول مليون جنيه ( ١٬١٨٠٫٧لتبلغ  ٪١٥تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة  ارتفعت
  جنيه).

هامش مجمل  رتفعا ، كمامليون جنيه) ٢١٢ : ٢٠٢١عام النصف األول ( مليون جنيه ٢٨٨٫١ليبلغ  ٪٣٦نسبة مجمل الربح ب ارتفع
 .العام السابقفى  ٪١٧٫١مقارنة بنسـبة  ٪١٩٫٦نقطة مئوية ليبلغ  ٢٫٥الربح بمعدل 

 ١٨١٫١ : ٢٠٢١عام األول النصف ( مليون جنيه ٢١٣٫٨لتبلغ  ٪١٨واإلدارية بنسبة  بيعيةمصروفات الال رتفعتبصورة مطلقة ا
  .٪١٤٫٦عند مستوى المبيعات  ىنسبة من صافكظلت ثابتة بينما ، مليون جنيه)

العام فى مليون جنيه  ١٧٫٤خرى أتشغيل مصاريف مليون جنيه مقارنة بصافى  ٨٠٫٨خرى أتشغيل مصاريف  ىسجلت الشركة صاف
قدرها  إلى خسائر استثنائية ىبشكل أساس ٢٠٢٢األول من عام مصروفات التشغيل األخرى في النصف في رتفاع االيعود  ،السابق

  ها في الربع الثاني.ناتكبد مليون جنيه ٣٨

 ربحمقارنة ب ٢٠٢٢من عام فى النصف األول مليون جنيه  ٦٫٥قبل الفائدة والضريبة )  خسارة( يةتشغيلخسارة سجلت الشركة 
االستثنائية في الربع الثاني لمقارنة نتائج  مصروفاتالباستبعاد  السابق. فى نفس الفترة من العام مليون جنيه ١٣٫٤قدرها  ىتشغيل

  مليون جنيه مصري. ٣١٫١أرباح معدلة تبلغ  ينالد صبحالعمليات األساسية، فسي
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ترة مليون جنيه في نفس الف ١٠٫١قدره  يةتمويل اتمليون جنيه مقارنة بصافي مصروف ١٩٫٣قدره  ةتمويليإيرادات صافي  الشركةسجلت 
التمويل بسبب الزيادة في مصروفات والتي عوضت ارتفاع  عمالتأسعار الفروق . تأتي هذه الزيادة من تحسن مكاسب سابقمن العام ال

  .مقارنة بالعام السابق مستويات الديون وأسعار الفائدة وأدوات التمويل

مليون جنيه في نفس الفترة  ١٨٫٤يبية قدرها ضر اتمليون جنيه مقابل مصرف ٢٤٫٥ضريبية قدرها  اتصافي مصرف سجلت الشركة
  .سابقالمن العام 

  .فى نفس الفترة من العام السابقمليون جنيه  ٢٣٫٦ خسارةمليون جنيه مقارنة بصافى  ٣١٫٣خسارة بلغت سجلت الشركة صافى 
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  التحليل القطاعي

 األدوات الصحية

. ارتفعت قطعة) ٥٤٬٧٣٤ رتفع(ا ٪٤لصحية خالل الربع بنسبة حجم مبيعات األدوات ا: ارتفع ٢٠٢٢ من عام ثانىالربع ال
ما ك، قطعة) ١١٬٢٩٠ رتفع(ا ٪١بنسبة التصدير حجم مبيعات ارتفع و، قطعة) ٤١٬٨٣٩رتفعت (ا ٪١٨بنسبة المحلية مبيعات ال

  .قطعة) ١٬٦٥٠رتفع (ا ٪٢٤بنسبة  لبنانحجم مبيعات ارتفع 

 ٪١٢بنسبة  تصديرمبيعات الحجم  رتفعا. قطعة) ٨٬٣١٣ رتفع(ا ٪١المبيعات بنسبة حجم  رتفعمقارنة بالربع السابق من العام ا
مبيعات  نخفض حجماما ك، قطعة) ٩٨٬٣٠٤ نخفض(ا ٪٢٦بنسبة  محليةالمبيعات الحجم  نخفضاما بين، قطعة) ١٠٩٬٠٠٧ ارتفع(

  ).قطعة ٢٬٣٩٠ نخفض(ا ٪٢٢بنسبة لبنان 

الربع الثانى من ( جنيه للقطعة ٣٧٦٫٤مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ  ٪١٤بنسبة األدوات الصحية سعار أمتوسط  رتفعا
 ٢٠٢٢والربع األول من عام  ٢٠٢١بعد سلسلة من الزيادات في السوق المحلي خالل الربع الرابع . جنيه) ٣٢٩٫٦:  ٢٠٢١عام 

  .٢٠٢٢عار لعمالء التصدير في الربع األول من عام تأثير االنخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة متوسط األسباإلضافة إلى 

  جنيه للقطعة). ٣٣٢٫٢: ٢٠٢٢(الربع األول من عام  ٪١٣سعر القطعة بنسبة متوسط  رتفعامقارنة بالربع السابق 

:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( مليون جنيه ٤٩٠٫٩لتبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪١٩اإليرادات بنسبة  رتفعتا
  مليون جنيه). ٤٣٠٫٦:  ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪١٤االيرادات بنسبة  رتفعتمقارنة بالربع السابق ا .مليون جنيه) ٤١١٫٩

بسبب التضخم الكبير  جنيه للقطعة ٣٢٢٫٤ليبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام  ٪١٧بنسبة  القطعة متوسط تكلفة مبيعات رتفعا
  .في اإلنتاجية أكثر صعوبة تشكيلة منتجاتب اً حوبمص توريدفي سلسلة ال

مع  جنيه للقطعة). ٢٨٤٫٧: ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪١٣ بنسبة للقطعة متوسط تكلفة المبيعات رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  العمل في شهر رمضان. ساعات انخفاضاإلنتاجية وانخفاض بسبب  ٪٩انخفاض اإلنتاج بنسبة 

ما بينمليون جنيه). ٦٩: ٢٠٢١الربع الثانى من عام مليون جنيه ( ٧٠٫٤ليصل  ٪٢من العام بنسبة  ثانىفى الربع ال ربحالمجمل ارتفع 
  .)٪١٦٫٨: ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( ٪١٤٫٣نقطة مئوية ليصل  ٢٫٤هامش مجمل الربح بمقدار  نخفضا

ت نسبة رتفعمليون جنيه)، كما ا ٦١٫٥:  ٢٠٢٢من عام  ولالربع األ( ٪١٤بمقدار  مجمل الربح رتفعمقارنة بالربع السابق ا
  ).٪٣٫٤١:  ٢٠٢٢الربع األول من عام نقطة مئوية ( ٠٫١هامش مجمل الربح بمقدار 

  

  %  ستة أشهر  %  ثانىالربع ال  مبيعات الصحي (باأللف قطعة)

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

 ٪١١١ ٥٨٩ ٦٥٢ ٪١١٨ ٢٣٥ ٢٧٧  مصر 

 ٪١٧١ ١١ ١٩ ٪١٢٤ ٧ ٨  لبنان  

 ٪١٠٣ ١٬٨٦٩ ١٬٩٣٠ ٪١٠١ ١٬٠٠٨ ١٬٠١٩  تصدير 

 ٪١٠٥ ٢٬٤٦٩ ٢٬٦٠١ ٪١٠٤ ١٬٢٥٠ ١٬٣٠٤  (باأللف قطعة)أجمالي مبيعات الصحي 

 (٪١٫٥) ٪٧٥٫٧ ٪٧٤٫٢ (٪٢٫٥) ٪٨٠٫٧ ٪٧٨٫١  تصدير / إجمالي المبيعات %
        

 ٪١٢٠ ٧٧٠٫١ ٩٢١٫٥ ٪١١٩ ٤١١٫٩ ٤٩٠٫٩  إيرادات مبيعات الصحي (مليون ج.م) 

 ٪١١٤ ٣١١٫٩ ٣٥٤٫٤ ٪١١٤ ٣٢٩٫٦ ٣٧٦٫٤  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١١٤ ٢٦٦٫٥ ٣٠٣٫٦ ٪١١٧ ٢٧٤٫٤ ٣٢٢٫٤  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١٢٠ (٦٥٨٫٢) (٧٨٩٫٦) ٪١٢٣ (٣٤٢٫٩) (٤٢٠٫٥)  تكلفة مبيعات الصحي  

 ٪١١٨ ١١٢٫٠ ١٣١٫٩ ٪١٠٢ ٦٩٫٠ ٧٠٫٤  مجمل ربح قطاع الصحي

 (٪٠٫٢) ٪١٤٫٥ ٪١٤٫٣ (٪٢٫٤) ٪١٦٫٨ ٪١٤٫٣  هامش مجمل ربح قطاع الصحي 
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ارتفع مليون قطعة ( ٢٫٦ليبلغ  ٪٥حجم مبيعات األدوات الصحية بنسبة  : ارتفع٢٠٢٢من عام  الستة أشهر األولى نتائج
 ٪٣حجم مبيعات التصدير بنسبة  ارتفعو )،قطعة ٦٢٬٧٦٧(ارتفع  ٪١١المحلية بنسبة  مبيعاتالحجم  ارتفع قطعة )، ١٣١٬٢٢٤

  .قطعة) ٧٬٩٥٥ ترتفع(ا ٪٧١مبيعات لبنان بنسبة  ترتفعا ماك ،قطعة) ٦٠٬٥٠٢ارتفع (

للقطعة (النصف األول  جنيه ٣٥٤٫٤مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ  ٪١٤متوسط أسعار األدوات الصحية بنسبة  رتفعا
نتيجة الرتفاع األسعار في مصر وانخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة نسبة مبيعات  ة)جنيه للقطع ٣١١٫٩ : ٢٠٢١من عام 
  .التصدير

 : ٢٠٢١(النصف األول من عام  مليون جنيه ٩٢١٫٥مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪٢٠ت اإليرادات بنسبة ارتفع
  مليون جنيه). ٧٧٠٫١

انخفض إنتاج األدوات  .جنيه للقطعة ٣٠٣٫٦قارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ م ٪١٤متوسط تكلفة المبيعات بنسبة  رتفعا
  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪٦الصحية بنسبة 

ما بينمليون جنيه)  ١١٢:  ٢٠٢١(النصف األول من عام مليون جنيه  ١٣١٫٩ليبلغ  ٪١٨مجمل ربح األدوات الصحية بنسبة ارتفع 
 .)٪١٤٫٥:  ٢٠٢١(النصف األول من عام  ٪١٤٫٣نقطة مئوية ليبلغ  ٠٫٢مل ربح األدوات الصحية بمقدار هامش مج نخفضا

  

 البالط

مليون متر مربع  ٤٫٢ليبلغ  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪١٦حجم مبيعات البالط بنسبة  نخفض: ا٢٠٢٢من عام  ثانىالربع ال
حجم مبيعات  نخفضاما بينمتر مربع)،  ٤١٣٬٨٩٦ رتفعا( ٪١٢المبيعات المحلية بنسبة  حجم رتفعا .)متر مربعمليون  ٠٫٨ نخفضا(

  متر مربع). ٢٤٫١٦٦انخفض ( ٪٢٧ بنسبةلبنان  حجم مبيعات نخفضاومتر مربع)،  مليون ١٫٢ نخفضا( ٪٧٥ بنسبةالتصدير 

 ٪٧بنسبة لبنان حجم مبيعات  رتفعا، ع)متر مربمليون  ١٫٧انخفض ( ٪٢٩مبيعات بنسبة الحجم انخفض مقارنة بالربع السابق 
ما انخفض حجم كمتر مربع)،  مليون ١٫٢ نخفضا( ٪٢٤بنسبة  المحليةمبيعات الحجم  نخفضاما بينمتر مربع)،  ٤٬٠٢٦ رتفعا(

  متر مربع). مليون ٠٫٦(انخفض  ٪٥٩بنسبة التصدير مبيعات 

الربع الثانى من عام ( مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ترجنيه للم ٤٦٫٧ليبلغ  ٪١٥بنسبة  أسعار البيع ىمتوسط صافارتفع 
مقارنة بالربع السابق  .٢٠٢٢والربع األول من عام  ٢٠٢١نتيجة الرتفاع األسعار خالل عام  جنيه للمتر المربع). ٤٠٫٦:  ٢٠٢١
  جنيه للمتر المربع) ٤٤٫٢:  ٢٠٢٢من عام  ولالربع األ( ٪٦بنسبة  متوسط السعرارتفع 

:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام (مليون جنيه  ١٩٥٫٦مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪٣ايرادات البالط بنسبة ت نخفضا
  مليون جنيه). ٢٦٢٫١:  ٢٠٢٢الربع األول من عام (  ٪٢٥ت االيرادات بنسبة نخفضمليون جنيه). مقارنة بالربع السابق ا ٢٠١٫٢

 ٣٢٫٩:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( جنيه للمتر ٣٥٫١ليبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪٧بنسبة  متوسط تكلفة المبيعات رتفعا
(  ٪٩بنسبة  متوسط تكلفة المبيعاتمقارنة بالربع السابق ارتفع  .مقارنة بالعام السابق ٪٦إنتاج البالط بنسبة  جنيه للمتر المربع). انخفض

انخفاض نتيجة لتأثير  مقارنة بالربع السابق ٪١٣انخفض إنتاج البالط بنسبة  مليون جنيه). ٣٢٫٢:  ٢٠٢٢الربع األول من عام 
  رمضان.في شهر  ساعات العمل

نفس الفترة من العام مليون جنيه فى  ٣٨٫٢مجمل ربح مقارنة بمليون جنيه  ٤٨٫٤ارتفع مجمل ربح قطاع البالط ليصل إلى 
  .)٪١٩: ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( ٪٢٤٫٧ليصل  نقطة مئوية ٥٫٨مقدار. كما ارتفع هامش مجمل الربح بالسابق

هامش انخفض مليون جنيه)، كما  ٧٠٫٨: ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪٣٢مجمل الربح بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق ا
  ).٪٢٧:  ٢٠٢٢الربع األول من عام نقطة مئوية (  ٢٫٣مجمل الربح بمقدار 
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  %  ستة أشهر  %  ثانىالربع ال  البالط (باأللف متر مربع) مبيعات

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

 ٪١١٣ ٧٬٦٧٧ ٨٬٦٤٠ ٪١١٢ ٣٬٣١٤ ٣٬٧٢٨  مصر

 ٪١١٧ ١٠٦ ١٢٤ ٪٧٣ ٨٨ ٦٤  لبنان 

 ٪٥٢ ٢٬٦٠٤ ١٬٣٥٨ ٪٢٥ ١٬٥٥٨ ٣٩٧  تصدير 

 ٪٩٧ ١٠٬٣٨٨ ١٠٬١٢٣ ٪٨٤ ٤٬٩٦١ ٤٬١٨٩  أجمالي مبيعات البالط 

 (٪١١٫٧) ٪٢٥٫١ ٪١٣٫٤ (٪٢١٫٩) ٪٣١٫٤ ٪٩٫٥  ر / إجمالي المبيعات %تصدي
        

 ٪١١٠ ٤١٧٫٦ ٤٥٧٫٦ ٪٩٧ ٢٠١٫٢ ١٩٥٫٦  إيرادات مبيعات البالط (مليون ج.م) 

 ٪١١٢ ٤٠٫٢ ٤٥٫٢ ٪١١٥ ٤٠٫٦ ٤٦٫٧  )٢متوسط سعر البيع (ج.م /م

 ٪١٠٤ ٣٢٫٠ ٣٣٫٤ ٪١٠٧ ٣٢٫٩ ٣٥٫١  )٢متوسط التكلفة (ج.م / م

 ٪١٠٢ (٣٣٢٫٥) (٣٣٨٫٤) ٪٩٠ (١٦٣٫٠) (١٤٧٫٢)  ة مبيعات البالط تكلف

 ٪١٤٠ ٨٥٫١ ١١٩٫٢ ٪١٢٧ ٣٨٫٢ ٤٨٫٤  مجمل ربح قطاع البالط

 ٪٥٫٧ ٪٢٠٫٤ ٪٢٦٫٠ ٪٥٫٨ ٪١٩٫٠ ٪٢٤٫٧  هامش مجمل ربح قطاع البالط 

  

 نخفضاالفترة من العام السابق ( مقارنة بنفس ٪٣حجم مبيعات البالط بنسبة  نخفضا: ٢٠٢٢من عام  الستة أشهر األولىنتائج 
 ، كمامتر مربع) مليون ٠٫٩٦ارتفعت ( ٪١٣مبيعات المحلية بنسبة . ارتفعت المليون متر مربع ١٠٫١متر مربع) ليبلغ  ٢٦٤٬٨٣٢

 ١٫٢٥انخفضت ( ٪٤٨بنسبة  التصديرت مبيعات نخفضا، بينما متر مربع) ١٧٬٩٨٨ارتفع ( ٪١٧بنسبة لبنان ارتفع حجم مبيعات 
  ).متر مربعون ملي

مليون جنيه  ٤٥٧٫٦مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪١٠بنسبة  فى النصف األول من العامايرادات البالط ارتفعت 
  .مليون جنيه) ٤١٧٫٦:  ٢٠٢١عام النصف األول (

 .نفس الفترة من العام السابق جنيه للمتر فى ٤٠٫٢ب مقارنة للمتر  جنيه ٤٥٫٢ليصل  ٪١٢بنسبة  البيع متوسط سعر ىصافارتفع 

تدابير خفض  نتيجة. جنيه للمتر ٣٣٫٤ليبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪٤متوسط تكلفة تصنيع المتر بنسبة  رتفعتا
الفترة  عن نفس ٪٥كان حجم اإلنتاج أقل بنسبة  .العمالت األجنبيةب مرتبطةمصر وتأثير تعزيز العملة على التكاليف ال ىالتكاليف ف

  .العام السابقمن 

، مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ٨٥٫١ ربحمليون جنيه مقارنة بمجمل  ١١٩٫٢ليصل  ٪٤٠بنسبة الربح مجمل ارتفع 
 ).٪٢٠٫٤: ٢٠٢١عام النصف األول ( ٪٢٦نقطة مئوية لتصل  ٥٫٧كما ارتفعت نسبة هامش ربح العام بمقدار 

  

  خالطات المياه
  

قطعة مقارنة بـ  ٢٩٬٥٨٠ليبلغ  ٪٤٢بنسبة  ٢٠٢٢ من عام ولالربع األحجم مبيعات  رتفعا: ٢٠٢٢ من عام انىثالربع ال
الربع األول من (  ٪٥٤حجم المبيعات بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق فقد ا .عن نفس الفترة من العام السابققطعة  ٢٠٬٧٧٤

حيث أضافت  ،٢٠٢١عام  منذ النصف الثانى من اً كبيرنمواً  ات المياهخالطقطاع حققت مبيعات  .)قطعة ٦٣٬٩٢٢:  ٢٠٢٢عام 
  .الكبيرة إلى اإليرادات اتعومن المشر يدعدالإلى مبيعات النطاقات المنتجات الجديدة وكالً من بشكل كبير 

 ١٬١٠١٫٨:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( جنيه للقطعة ١٬٢٤٣٫٩ليصل إلى  ٪١٣القطعة بنسبة  متوسط صافى سعر بيع رتفعا
ً  متوسط صافى سعر بيع القطعة رتفعامقارنة بالربع السابق . للقطعة) جنيه : ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪٥٠بنسبة  هامشيا

  .تشكيلة المنتجات إختالف ويرجع ذلك إلى جنيه للقطعة) ٨٢٧٫٣

الربع الثانى ( مليون جنيه ٣٦٫٨لسابق لتصل إلى مقارنة بنفس الفترة من العام ا ٪٦١من العام بنسبة  ولالربع األايرادات  ترتفعا
بينما بلغت هذه النسبة  ٪٥٫١بلغت نسبة ايرادات قطاع الخالطات من اإليرادات المجمعة ). جنيهمليون  ٢٢٫٩:  ٢٠٢١من عام 

االيرادات بنسبة  تنخفضمقارنة بالربع السابق من العام ا من إجمالى إيرادات المجمعة. ٪٣٫٦عن نفس الفترة من العام السابق 
  ).جنيهمليون  ٥٢٫٩:  ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪٣٠
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ليعكس  جنيه للقطعة) ٨٦٥٫١:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( جنيه للقطعة ٦٧١٫٧ليبلغ  ٪٢٢متوسط تكلفة القطعة بنسبة  نخفضا
 جنيه ٥١٤٫٢:  ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪٣١متوسط تكلفة القطعة بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا .تشكيلة المنتجات المباعة

  للقطعة).

 ،)جنيهمليون  ٤٫٩:  ٢٠٢١الربع الثانى من عام (مليون جنيه  ١٦٫٩ليبلغ مقارنة بالعام السابق  ٪٢٤٤مجمل الربح بنسبة  رتفعا
بلغت نسبة  .) ٪٢١٫٥: ٢٠٢١الربع الثانى من عام ( ٪٤٦نقطة مئوية ليصل إلى  ٢٤٫٥هامش مجمل الربح بمقدار رتفعاما ك

 ٪٤٫٤بينما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق  ٪١٢٫٥المجمعة  إجمالى مجمل ربحقطاع الخالطات من مجمل ربح 
  المجمعة. مجمل ربحمن إجمالى 

هامش  خفضان مابين، )جنيهمليون  ٢٠:  ٢٠٢٢الربع األول من عام ( ٪١٥مجمل الربح بنسبة  نخفضامقارنة بالربع السابق 
نسبة مجمل ربح قطاع الخالطات من مجمل بلغت  .)٪٣٧٫٨:  ٢٠٢٢الربع األول من عام (نقطة مئوية  ٨٫٢مجمل الربح بمقدار 

  .٢٠٢٢الربع األول من عام فى  ٪١٣٫١ ةربح المجمع

  

  ٪  ستة أشهر  ٪  ثانىالربع ال  مبيعات خالطات المياه (بالقطعة)

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

 ٪١٩٨ ٤٧٬٢٩٨ ٩٣٬٥٠٢ ٪١٤٢ ٢٠٬٧٧٤ ٢٩٬٥٨٠  مصر

 - - - - - -  تصدير

 ٪١٩٨ ٤٧٬٢٩٨ ٩٣٬٥٠٢ ٪١٤٢ ٢٠٬٧٧٤ ٢٩٬٥٨٠  (بالقطعة)إجمالي مبيعات خالطات المياه 

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

 ٪١٨٤ ٤٨٫٧ ٨٩٫٧ ٪١٦١ ٢٢٫٩ ٣٦٫٨  إيرادات مبيعات خالطات المياه (مليون ج.م)  

 ٪٩٣ ١٠٣٠٫٥ ٩٥٩٫١ ٪١١٣ ١١٠١٫٨ ١٢٤٣٫٩  متوسط سعر بيع القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪٧٩ ٧١٦٫٧ ٥٦٤٫٠ ٪٧٨ ٨٦٥٫١ ٦٧١٫٧  متوسط تكلفة القطعة (ج.م /قطعة)

 ٪١٥٦ (٣٣٫٩) (٥٢٫٧) ٪١١١ (١٨٫٠) (١٩٫٩)    خالطات المياهتكلفة مبيعات 

 ٪٢٤٩ ١٤٫٨ ٣٦.٩ ٪٣٤٤ ٤٫٩ ١٦٫٩  خالطات المياهمجمل ربح 

 ٪١٠٫٧ ٪٣٠٫٥ ٪٤١٫٢ ٪٢٤٫٥ ٪٢١٫٥ ٪٤٦٫٠  خالطات المياههامش مجمل ربح 

  

نفس الفترة من بمقارنة  ٪٩٨بنسبة  ٢٠٢٢عام  النصف األول من حجم مبيعاتارتفع  :٢٠٢٢عام من  الستة أشهر األولىنتائج 
  .قطعة) ٤٦٬٢٠٤( ارتفع ٢٠٢١عام 

مقارنة  ٪٨٤بنسبة  االيراداتارتفعت  ، كماجنيه للقطعة ٩٥٩٫١ليصل إلى  ٪٧ة صافى متوسط سعر بيع القطعة بنسب نخفضا
  مليون جنيه). ٤٨٫٧:  ٢٠٢١مليون جنيه (النصف األول من عام  ٨٩٫٧لتصل  بنفس الفترة من العام السابق

من  ٪٣٫٩رنة من العام السابق ، بينما بلغت نفس النسبة فى الفترة المقا٪٦٫١ت نسبة إيرادات الخالطات من اإليرادات المجمعة بلغ
  المبيعات.

ليعكس  مليون جنيه) ٧١٦٫٧:  ٢٠٢١(النصف األول من عام  جنيه للقطعة ٥٦٤ليبلغ  ٪٢١متوسط تكلفة القطعة بنسبة  نخفضا
  .تشكيلة المنتجات المباعة

هامش  رتفعكما اون جنيه) ملي ١٤٫٨:  ٢٠٢١(النصف األول من عام مليون جنيه  ٣٦٫٩ليبلغ  ٪١٤٩ارتفع مجمل الربح بنسبة 
  .) ٪٣٠٫٥: ٢٠٢١(النصف األول من عام   ٪٤١٫٢نقطة مئوية ليصل إلى  ١٠٫٧مجمل الربح بمقدار 

  ). ٪٧: ٢٠٢١(النصف األول من عام   ٪١٢٫٨ لتصل المجمعة مجمل ربح الخالطات بالنسبة إلى مجمل ربحت نسبة رتفعا
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   المركز المالي

 .مليون جنيه ١٬٦٠٣: ٢٠٢١( مليون جنيه ١٬٨٧٦٫٣لتبلغ  ٪١٧بنسبة  ٢٠٢٢ يونيوشركة ليسيكو بنهاية ة لالثابتصول األقيمة  رتفعتا

  .فرنسا ىبعد إعادة تقييم األصول الثابتة في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري وعلى الرغم من بيع أرض فوذلك 

 ١,٥٠٧.٩: ٢٠٢١مليون جنيه مصري ( ١٬٨١٣.٦يصل إلى ل ٢٠٢٢يونيو  ٣٠في نهاية  ٪٢٠ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 

  مليون جنيه مصري) مع زيادة االحتياطيات لتعكس الزيادة في األصول غير المتداولة.

مليون جنيه) بصفة  ١٬٨٢٢: ٢٠٢١( جنيهمليون  ٢٬١٨٤٫٩لتبلغ  ٪٢٠بنسبة  ٢٠٢٢ يونيوبنهاية  المتداولة صولاألقيمة  ترتفعا

  .٢٠٢٢ من عام لنصف األولاخالل والعمالء لمخزون النقدية وا رتفاعاأساسية نتيجة 

 رتفاعا نتيجةبصفة أساسية مليون جنيه)  ١٬٨٨١٫٩: ٢٠٢١( .مليون جنيه ٢٬٢٠٦لتبلغ  ٪١٧لتزامات بنسبة إجمالي اإل ترتفعا

  .األخرىالدائنة  رصدةاألالتسهيالت اإلئتمانية وأرصدة 

  .٢٠٢١بنهاية عام  جنيهمليون  ٨٦٣٫١مقارنة بـ جنيهمليون  ١٬٠٩٩٫٥ليبلغ   جنيهمليون  ٢٣٦٫٤ ما يعادل ٪٢٧إجمالى الدين بنسبة  رتفعا

ـ  همليون جني ٨١٤٫٥ليبلغ  جنيهليون م ١٢٨٫٥ما يعادل  ٪١٩صافى الدين بنسبة  رتفعا  .٢٠٢١بنهاية عام  جنيهمليون  ٦٨٦مقارنة ب

  .٢٠٢١ في نهاية عام ٠٫٤٥مقارنة بمعدل  ٠٫٤٥ نسبة ٢٠٢٢ ويونيفى نهاية  نسبة صافى الدين إلى حقوق الملكيةبلغت 

مليون جنيه  ٩١٨٫٤مقارنة بـ  همليون جني ١,١٣٧٫١ليبلغ مليون جنيه  ٢١٨٫٧أو ما يعادل  ٪٢٤رأس المال العامل بنسبة  رتفعا

  .عمالء والمخزونالأرصدة فى رتفاع كنتيجة لإل ٢٠٢١نهاية عام فى 
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 والنظرة المستقبلية التطورات الراهنة
غير مسبوق والتقلب االقتصادي الذي نشهده في الإن التضخم  :٢٠٢٢عام  وبقية لثللربع الثا النظرة المستقبلية

ً  اً أمر توقعات األعمالعلى جميع أنحاء العالم يجعل أي محاولة للحكم  . مع توقعات النمو االقتصادي صعبا
خرى غير المؤكدة في معظم األسواق التي تنشط فيها الشركة، ال يمكننا وإمدادات الطاقة والعديد من العوامل األ

  استبعاد مخاطر حدوث تطورات أخرى غير متوقعة.

التكاليف االستثنائية الكبيرة في الربع الثاني، عانت نتائج الشركة من ضعف الطلب  إضافة إلىومع ذلك، و
في األسعار والمبيعات الجيدة إلى أوروبا للشركة  والمبيعات في مصر وأسواق الشرق األوسط. سمحت الزيادات

برؤية هامش ربح إجمالي بشكل جيد إلى حد ما في الربع الثاني على الرغم من انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 
  .وأجازة العيد شهر رمضانفي  نخفاض ساعات العملبشكل أساسي نتيجة إل ٪١٠وانخفاض اإلنتاج بنسبة  ٪٢٠

 تقبل، يعتبر الطلب على الصادرات والزيادات النسبية القوية في األسعار في مصر والتصديربالنظر إلى المس
ً  حتمل أن يكوني ىواإلقليم ىأن الطلب المحل مع، ىدعائم قوية لتحسين األداء المال   .سلبيا

ؤشرات في قوته في يوليو وتدعم الم )OEM( منتجات التصنيع للغيراستمر الطلب على الصادرات األوروبية و
  أعلى لبقية العام.مستويات من العمالء استمرار المبيعات بالمستويات الحالية أو 

كما - من المرجح أن تظل الصادرات اإلقليمية متدنية بسبب المشكالت السياسية في ليبيا ولبنان والمبيعات الضعيفة 
تحسن  ىهذا الجزء من األعمال أ في أسواقنا األخرى في الشرق األوسط. ال يتوقع أن يظهر - يتضح من التقارير
  في األرباع القادمة.

بالمشروعات التي تقودها الحكومة حيث ال يزال صغار المقاولين وأعمال  اً مدفوع ىال يزال السوق المصر
التجديد محصورين بين قيود حكومية أكثر صرامة على أعمال البناء الخاصة والضغط على المستهلك بسبب 

وتأمل  اتعوالسنوات الخمس الماضية. تعتقد اإلدارة أنها في وضع جيد في قطاع المشر التضخم المرتفع لمعظم
. ومع ٢٠٢٢ عام في الربع األول من ناهإلى المستوى الذي شهد ٢٠٢٢النصف الثاني من عام في أن يعود الطلب 

  ذلك، ظلت مبيعات يوليو ضعيفة بسبب عطالت عيد األضحى.

ً  ايد عالمياً على الرغم من عدم اليقين المتز ، من المتوقع أن يتعافى طلب ليسيكو من التباطؤ الموسمي في ومحليا
المبيعات المحلية الذي شهدناه في الربع الثاني، وهذا من شأنه أن يترجم إلى أحجام مبيعات أقوى في النصف 

  الثاني من العام.

ت زيادات كبيرة في األسعار في تستمر ليسيكو في رؤية تحسن األسعار في األرباع القادمة حيث حدثوسوف 
من زيادة أسعار الصادرات جديدة على جولة  مع العمالء وتفاوضت الشركة ىالربع الثانخالل السوق المحلية 

  التي ستدخل حيز التنفيذ خالل الربع الثالث.

عافي المبيعات تقدر اإلدارة أن جميع الزيادات المتفق عليها أو المطبقة حتى اآلن ستتيح بعض نمو الهامش مع ت
المحلية. ستستمر الشركة في مراقبة الزيادات في التكلفة لمحاولة التأكد من تجاوز أي زيادات أخرى في التكاليف 

ً التوقعات المذكورة أعاله انتعاش في أسرع وقت ممكن. يجب أن تشهد   في األداء المالي في األرباع المقبلة. ا
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  تحديث إعادة هيكلة ليسيكو لبنان:

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

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

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

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 غير مؤكدة للغاية. في  ٢٠٢٢ة في لبنان لعام ال تزال آفاق االقتصاد الكلي والتوقعات السياسي

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 

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

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 قوائمناالجديدة في  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 

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

ع تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط والموق
اف الحجم . إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهدفي 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
ع إنها تنتج أيضا بماركات وعالمات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو م

   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 على االنترنت : زوروا موقعنا
  قوائم النظرة المستقبلية

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

"تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة بعض استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" 
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  تيالاإلصدارات 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  -ليسيكو مصر 
  

  %  ستة أشهر  %  الربع الثانى  

  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٢/٢١  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ (مليون ج.م)

       
 ٪١١٩ ١٬٢٣٦٫٥ ١٬٤٦٨٫٨ ٪١١٤ ٦٣٦٫٠ ٧٢٣٫٣  صافي المبيعات 
 ٪١١٥ (١٬٠٢٤٫٥) (١٬١٨٠٫٧) ٪١١٢ (٥٢٣٫٨)  (٥٨٧٫٥)   تكلفة المبيعات  

 ٪١٣٦ ٢١٢٫٠ ٢٨٨٫١ ٪١٢١ ١١٢٫٢ ١٣٥٫٧  مجمل الربح 
 ٪٢٫٥ ٪١٧٫١ ٪١٩٫٦ ٪١٫١ ٪١٧٫٦ ٪١٨٫٨  ) ٪هامش مجمل الربح (

        

 ٪١١٢ (٩٣٫٢)  (١٠٤٫٨)  ٪١١٨ (٤٧٫١)  (٥٥٫٧)   توزيعالبيع والمصاريف 
 ٪١٢٤ (٨٧٫٩)  (١٠٩٫٠)  ٪١٣٠ (٤٦٫٩)  (٦٠٫٩)   مصاريف إدارية

 ٪٩٨ ٣١٫٨ ٣١٫٠ ٪٩١ ١٢٫٣ ١١٫٢  تشغيل أخري تاإيراد
 ٪٢٢٧ (٤٩٫٢)  (١١١٫٩)  ٪٢٤٦ (٢٧٫٤)  (٦٧٫٥)   مصروفات تشغيل أخري

 - ١٣٫٤ (٦٫٥)  - ٣٫١ (٣٧٫١)   التشغيلأرباح (خسائر) 
 - ٪١٫١ - - ٪٠٫٥ -  )٪التشغيل( أرباحهامش 

              

 ٪٠ ١٫١ ٠٫٠ - (٠٫٠)  ٠٫٠ استثماراتإيرادات 
 ٪٤٨٢ ١٣٫٨ ٦٦٫٨ ٪٢١٢ ١٣٫٣ ٢٨٫٢ تمويلية إيرادات

 ٪١٨٩ (٢٥٫١)  (٤٧٫٤)  ٪٢٧١ (١١٫٤)  (٣٠٫٨)   مصروفات تمويلية 
 ٪٣٨٤ ٣٫٣ ١٢٫٨ - ٥٫٠ (٣٩٫٧)   قبل الضريبة وحقوق األقلية الربح/(الخسارة)

 ٪٠٫٦ ٪٠٫٣ ٪٠٫٩ - ٪٠٫٨ -  هامش الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

 ٪١٦٩ (٢٣٫٥)  (٣٩٫٦)  ٪٢٠٥ (٩٫٧)  (١٩.٩)    فترةضرائب دخل ال
 ٪١٣٦ ١٫٧ ٢٫٤ ٪٣٨٥ ٠٫٥ ١٫٩  ضرائب الدخل المؤجلة 

 ٪١٣٣ (١٨٫٤)  (٢٤٫٥)  ٪١٣٦٨ (٤٫٢)  (٥٧٫٨)   بعد الضريبة لخسارةا
 - - - - - -  بعد الضريبة /(الخسارة)هامش الربح

        

 ٪١٣١ (٥٫٢)  (٦٫٨)  ٪١٠٦ (٢٫٦)  (٢٫٨)   حقوق األقلية 
 ٪١٣٣ (٢٣٫٦)  (٣١٫٣)  ٪٨٨٨ (٦٫٨)  (٦٠٫٦)   الخسارة ىافص

 - - - - - -  هامش صافي الربح (٪)
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  قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 

  

  %    قائمة المركز المالي

 يونيو ٣٠  (مليون ج.م)
٢٠٢٢  

 ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

٢١/  ٢٢  

    
 ٪١٦١ ١٧٧٫١ ٢٨٥٫٠  النقدية

 ٪١١٢ ٩٧٦٫٥ ١٠٩٠٫٩  المخزون
 ٪١٢١ ٦٦٧٫٠ ٨٠٨٫٧  مدينونالعمالء وال

 ٪٢١ ١٫٣ ٠٫٣  مستحق من أطراف ذوي عالقة
 ٪١٢٠ ١٬٨٢٢٫٠ ٢٬١٨٤٫٩  إجمالي األصول المتداولة

  

   
 ٪١١٦ ١٬٥٨٠٫٤ ١٬٨٢٦٫٦  األصول الثابتة (صافي)

 ٪١٠٥ ٦٫٧ ٧٫٠  أصول غير ملموسة 
 ٪٨٥٠ ٤٫٠ ٣٣٫٦  مشروعات تحت التنفيذ 

 ٪١٢٠ ٥٫٩ ٧٫٠  ثمارات أخرياست
 ٪٣٤ ٦٫١ ٢٫١  أوراق قبض طويلة األجل

 ٪١١٧ ١٬٦٠٣٫٠ ١٬٨٧٦٫٣  إجمالي األصول طويلة األجل 
 ٪١١٩ ٣٬٤٢٤٫٩ ٤٬٠٦١٫٢  إجمالي األصول 

  

      
 ٪١٢٨ ٨٢٣٫٩ ١٬٠٥٨٫٧  بنوك سحب علي المكشوف

 ٪١٤٧ ٢٤٫٥ ٣٥٫٨  أقساط تستحق السداد خالل العام 
 ٪١١٠ ٣٢١٫٧ ٣٥٥٫٠  ع موردون وأوراق دف

 ٪١٠١ ٤٠٣٫٥ ٤٠٧٫٥ رصده دائنة أخري أ
 - ٠٫٠ (٠٫٠)  طراف ذوي عالقةمستحق أل

 ٪١١٢ ٢٨٫٠٦ ٣١٫٤  مخصصات
 ٪١١٨ ١٬٦٠١٫٧ ١٬٨٨٨٫٥  إجمالي االلتزامات المتداولة

  

      
 ٪٧١ ٢٥٫٠ ١٧٫٨  قروض طويلة األجل

 ٪١٠٤ ٥٦٫١ ٥٨٫١  التزامات أخرى طويلة األجل
 ٪١٣١ ٨٫٤ ١١.٠  مخصصات

 ٪٨٢ ١٣٫٤ ١١٫٠ مؤجلة الضريبة الدخل 
 ٪١٢٤ ١٧٧٫٤ ٢١٩٫٦  طويلة األجلدفع أوراق 

 ٪١١٣ ٢٨٠٫٢ ٣١٧٫٥  طويلة األجل  تإجمالي االلتزاما
 ٪١١٧ ١٬٨٨١٫٩ ٢٬٢٠٦٫٠  تإجمالي االلتزاما

  

      
 ٪١١٨ ٣٥٫٢ ٤١٫٦  حقوق األقلية 

 ٪١٠٠ ٤٠٠٫٠ ٤٠٠٫٠  رأس المال المصدر
 ٪١٢٣ ١٬٤٤٢٫١ ١٬٧٦٩٫٢   احتياطيات

 ٪١٠٩ (٢٩٧٫٨) (٣٢٤٫٤)  رحلةالمالخسائر 
 ٪٨٦ (٣٦٫٤) (٣١٫٣)   فترة / العامالخسارة صافي 

 ٪١٢٠ ١٬٥٠٧٫٩ ١٬٨١٣٫٦ إجمالي حقوق الملكية 
 ٪١١٩ ٣٬٤٢٤٫٩ ٤٬٠٦١٫٢  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  
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  معةالمج التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر        

  
% قائمة التدفقات النقدية

٢٢/٢١ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ (مليون ج.م)
التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل

%٣٨٤ ٣٫٣ ١٢٫٨ صافي (خسارة) الفترة قبل الضرائب
%٩٢ ٥٩٫٢ ٥٤٫٧ إهالك األصول الثابتة
%٤٤ ٠٫٤ ٠٫٢ استهالك األصول غير الملموسة
%٦٦ ض  (٠٫٥) (٠٫٨) الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق القب

%١٦٥ ة  (١٣٫٩) (٨٫٤) الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق الدفع طويل
%١٢٦٥ ٢٫٥ ٣٢٫٢ ة التغير فى احتياطى الترجمة وفروق العمل

- ٠٫٠ ٢٦٫٠٩ خسائر (أرباح) رأسمالية
%٠ ٧٫٥ ٠٫٠ االضمحالل فى األصول غير الملموسة
 %٠ ٦٣٫٧ ١١١٫٥ األرباح / (الخسائر) المتولدة من التشغيل
%٨٩ التغير فى المخزون (١١٧٫٠) (١٣١٫٦)

%١٧٣ التغير في العمالء والمدينين (١٤٧٫٩) (٨٥٫٣)
%١٠٣ ١٠٤٫٧ ١٠٧٫٨ التغير في الموردين والدائنين
%١٥٩ ضريبة الدخل المسددة (٤٧٫٠) (٢٩٫٥)
%٩٢ ١٫٥ ١٫٤ مخصصات مستخدمة

- صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التشغيل (٩١٫٢) (٧٦٫٥)
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

%١٦١ ذ (٤٥٫٧) (٢٨٫٥) المدفوع في شراء األصول الثابتة ومشروعات تحت التنفي
- (٠٫٥) ٠٫٠ المدفوع فى شراء األصول غير الملموسة
- ٠٫٠ ١٨٫٣ متحصالت من بيع أصول ثابتة

 %٩٥ صافى النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار (٢٧٫٥) (٢٩٫٠)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

%٣٠٣ (المسدد) / المحصل من القروض طويلة األجل (٥٫٧) (١٫٩)
%١٥٨ ١٤٨٫٨ ٢٣٤٫٧ التغيير فى بنوك وتسهيالت إئتمانية

%٠ (المسدد) من التزامات عقود إيجار (٢٫٥) (٥٫٠)
 %١٦٠ ١٤١٫٨ ٢٢٦٫٥ صافى النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
 %٢٩٧ ٣٦٫٣ ١٠٧٫٩ صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

- ٠٫٠ ودائع ألجل مجمدة (٣٠٫٠)
%١١١ ١١٩٫٤ ١٣٢٫١ ام النقدية وما في حكمها أول الع
 %١٣٥ ١٥٥٫٨ ٢١٠٫٠ النقدية وما في حكمها أخر العام

ستة أشهر

  


