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 2018عام لعمال األنتائج 

 

فد  عزلينةدا  ECAP عزمادلرا كودي ) ةةديهددعزچ -تقدم  ردة ا عز دل زراديةعوال وعزلين دري  2019 مىاس  06القاهرة فى  
 ..2018 عا  (، باان كشأن نتائج أعمالعزمصةيا

 

ف  عأل يعق  عز ميم و  عزضغيط عزتي أثةت عر  عزقية عزشةعئاا زرماتهرل عزنهائي 2018ا  عزةبع عألخية و  ع رهم

. أ ى حققت ولا ات عزتصمية و مالت جيمة خالل ترل عزفتةة، بينما يراداتاإل، وما أثة كازارب عر  حرااعزم

عناةة تكرفا ومخالت عإلنتاج و عزتضخم و زيا ة نتفاع عظل عنخفاض عزملا ات إزي عنخفاض واتييات عإلنتاج، بينما 

عناةة عزتكازاف ، جماع ترل عز يعول أ ت النتفاع تكرفا عزمنتلات و عزمخترفا  ون تغيية ورحيظعزمصةوفات 

 ..عألخةي 

 خاائةةاف  ولمل عزةبح و ولا ات عزشة ا و  قاما عنخفاض و  عز ا خية وقم أظهةت نتائج عألعمال خالل عزةبع عأل

 وقاننًا بذعت عزفتةة و  عز ا  عزاابق. 

ولمدل عزدةبح  عنخفاضكاإلضافا إزي  وعزملا ات حلم وع عنخفاض  يةع عتعإلعنتفاع  2018عا   رهم ٬وبصفا إجمازاا

ع ددتمةعن و ددمالت عزطرددب فدد  عزادديق عزمحردد  و ل تذبددذ  فددي ظد ٬از ددا  عزاددابقكوعألنبدا  عزتشددغيراا وةدداف  عزددةبح وقاننددًا 

 .عزتضخم عزمةتف ا
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 أهم المؤشرات المالية

 
 

 النظرة المستقبلية..

نخفدداض حددال ع 2019عزاديةعوال فدد  عزادديق عزمحردد  خدالل عددا  يهةة نمددي نادل  زرطرددب عردد  ونددتج چددتتيقدع عز −
ازةغم ودد  عزتطدداى  فد  عزطرددب عرد  ونتلددات عزاديةعوال خددالل عزةبددع عألول أ د ان عزفائددمة، كدو دمالت عزتضددخم و 

 .عزحازي و  عز ا 

ويعجهددا عزضددغيط وعزتحددميات  ودد يموننددا  نحددي ، عردد عزمنتلدداتفددي تيجههددا عزحددازي زتطدديية  ةةديهدددعزچتاددتمة  −
 .نشاطنبحاا عزو  و مالت عإلنتاجو   ماا عزملا اتعزم ثةة عر   ٍل و  

 

 سأ  المال..

وريدين  51.05وريين جناه وصةي وديزع عرد   255.23ولرغ  2019 وانس 06برغ نأس عزمال عزمصمن وعزممفيع في 
 . هم، عزقاما عال ماا زراهم خماا جنيهات وصةيا.

 % إجمالى العام %  الرابعالربع  األرقام بالمليون جنيه 

 8201  7201  71/81  8201  7201  71/81  

       

 صافى المبيعات
245.48  287.18  85% 1,033.09  1,003.24  103% 

 مجمل الربح
38.81  75.74  51% 220.02  255.23  86% 

 األرباح التشغيلية )الربح قبل الفائدة والضريبة(
(2.86) 35.37  -108% 60.62  113.83  53% 

 صافى الربح
(13.59) 17.22  -179% 5.37  47.76  11% 

 تكلفة المبيعات إلى المبيعاتنسبة 
84.19% 73.63%  78.70% 74.56%  

 نسبة األرباح التشغيلية إلى المبيعات
-1.17% 12.32%  5.87% 11.35%  

 نسبة صافى الربح إلى المبيعات
-5.54% 6.00% 

 

0.52% 4.76% 

 


