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 2018من عام  لثثالنتائج أعمال الربع ا

 

فدد   ECAP  لمكددةيع وددد  ) لچـ هددـا   -تقدد ش كددالع  للددر ليكدداا واس ي ل    دديا  2018 ناام م ر 15القاااةرف  اا  
 ..2018 عاشو   لث لاوع  لثا (، واان وشأن نتائج أعمال ل   صع  لمصايع

 

إنخفاض الطلب يا   ت عيي  لاغم و  و     لاوع  لثالث و   للاش، حققت  لچـ هـا  وكت يات جا   و   إلعي  
، بينما أستمر التحسن المستهلك إرتفاع معدالت التضخم إلى تباطؤ فى حركة، حيث أدي أستمرار بالسوق المحلي

 .التدريجى في التصدير لألسواق الخارجية

    ي أل واح  لتشغاياع و الات  لشالع ي  تفاع وةمل  لاوحقيمة لثالث زيا    ألعمال خالل  لاوع  نتائج ت ظهاأيق  

  و   للاش  لكاوق. وذ ت  لفتا وقا نعً صاف   لاوح ي 

األرباح التشغيلية  وانخفاضل  لاوح وةمي  إليا   تارتفاع  لتكلع أكها  أليلي  أعمالأظهات نتائج  ،جمالاعوصفع إ
 لتي ت  جهها  لشالع   لتشغاياع  لتح يات  تما    ف  ظلذلس ي، وقا نعً وذ ت  لفتا  و   للاش  لكاوق صاف   لاوحو

 تدالاف  لنشاط.  إلنتاج، يتأثااها  لكي ي عي أ لا  و خالت   لمكتما في أل تفاع  يعي   أ ها

 أةم المؤشرات المالية

 % تسعة أشهر % الربع الثالث  األرقام بالمليون جنيه 

 2018 2017 18/17 2018 2017 18/17 

       

 %110  716.06  787.61 %107  261.12  278.28 صافى المبيعات

 %101  179.49  181.21 %114  53.11  60.56 مجمل الربح

 %81  78.46  63.48 %145  13.47  19.48 والضريبة(األرباح التشغيلية )الربح قبل الفائدة 

 %62  30.55  18.96 %171  1.05  1.80 صافى الربح

  %74.93 %76.99  %79.66 %78.24 نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات

  %10.96 %8.06  %5.16 %7.00 نسبة األرباح التشغيلية إلى المبيعات

  %4.27 %2.41  %0.40 %0.65 المبيعاتنسبة صافى الربح إلى 
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 النظرف المستق لية

زيادة و  خالل   لمقا ات  لمتمار  تط يافى المرحلة القادمة على األستغالل األمثل لنتائج الشركة  حرصت -
 .موديالتع اليتنو و القدرة التنافسية 

المنتجات باألسواق المحلية خالل الربع الرابع من عام ارتفاع طفيف فى معدالت الطلب على  رةـوهـالچتتوقع  -
2018. 

لعمل على التواجد فى او  دفع مستويات البيع فى األسواق الخارجيةالمضى قدمًا فى  تسعى الجوهرة الى -
 .جديدة أسواق

بالمزيــد مــن ممــا يلقــى  ٬يظـل اســتمرار ارتفــاع معــدل التضــخم أحــد العوامــل المــؤررة علــى ســوق العــرض والطلــب -
 التحديات الخاصة بدفع مستويات المبيعات.

 

 
 رأس المال..

 51.05ويادد ن جناددر وصددا  ودد زع عيدد   255.23و يددر  2018 ندد فم ا 15ويددر  أا  لمددال  لمصدد   ي لمدد ف ع فددي 

 .ويا ن  هم،  لقامع  ال ماع ليكهم خمكع جناهات وصايع.

 
 


