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 8102من عام  نىاالربع الث نتائج أعمال
 

(  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يسيتس م ر ت  :2810 أغسكس  40فك   اإلسككنررية

 .8102رن عا   نىأليثاألي بع  عنألسعرال أليرجرعة  نتائج

 نتائج الشركة  عل لمحه 
 

 8102من عام  نىاالربع الث
 

 من قطاع الصحي(. %7.85مليون جنيه ) 527لتبلغ  %02اإليرادات بنسبة  ارتفعت 

  لتبلغ  %47مليون جنيه، كما ارتفع حجم المبيعات بنسبة  14484لتبلغ  %41ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة

 تصدير(. % 2080مليون قطعة ) 4857

 غلتبل  %02حجم المبيعات بنسـبة  ارتفعمليون جنيه، كما  05180لتبلغ  %02إيرادات البـالط بنسبة  ارتفعت   

 تصدير(. %4785مليون متر مربع ) 580

  54مبيعات بنسبة الحجم  ارتفعبينما مليون جنيه ،  4285لتبلغ  %52ارتفعت إيرادات خالطات المياه بنسبة% 

 قطعة.  05،217ليبلغ 

 ة مقارن (استثنائية رباح رأسماليةأمليون جنيه  74)منها  مليون جنيه .48.بلغ   يتشغيل ربح نىسجل الربع الثا

 عن نفس الفترة من العام السابق. همليون جني 1585 بلغ بربح تشغيلي

 عن نفس الفترة من  همليون جني 4585  ربحمليون جنيه مقارنة بصافى  182بلغ  ربحصافي  نىسجل الربع الثا

 العام السابق.

 8102من عام أشهر  ةتس  
 

  من قطاع الصحي(. % 7280مليون جنيه )  .4،57لتبلغ %02اإليرادات بنسبة ارتفعت 

  082بلغ يل %5حجم المبيعات بنسبة  ارتفع كمامليون جنيه،  2181.لتبلغ  %42ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة 

 تصدير(. % .208مليون قطعة )

 ليبلغ  %.4حجم المبيعات بنسـبة  ارتفع كمامليون جنيه،  74285لتبلغ  %52إيرادات البـالط بنسبة  ارتفعت

 تصدير(. %4282ع )مليون متر مرب 4587

 ليصل الى  %2حجم المبيعات بنسبة  انخفض بينمامليون جنيه،  5585 عند ثابتةإيرادات خالطات المياه  ظلت

 قطعة.  12،505

 عن  همليون جني 42285تشغيلي  ربحبمليون جنيه، مقارنة  .4218بلغ   ربح تشغيلىولى ة أشهر األتسجلت الس

 نفس الفترة من العام السابق. 

 عن نفس  همليون جني 5085  ربحمليون جنيه ، مقارنة بصافى  0285 بلغ ربحولى صافي أشهر األة تالس سجلت

  الفترة من العام السابق. 
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إن استمرار النمو القوي في اإليرادات خالل الربع  " ئسس رجلس ألإلدأل ة بقميه  -مقد علق ألييسد / جلب   غ غم 

 اض إنتاج األدوات الصحية واستمرار ارتفاع التضخم. وانخفض هامشالحالي قابله ضعف الهوامش بسبب انخف

 بسبب انخفاض هوامش األدوات الصحية. ٪00مقارنة بنسبة  ربع الحالىفي ال ٪.4إلى  مجمل الربح

 

أسعار الفائدة  الشديد فى رتفاعاالمعدالت التضخم المرتفعة في مصر واستمرار مع الجنيه المصري  كيفإن عدم ت

 .قادمعلى ربحيتنا، ومن المرجح أن يستمر هذا في الربع ال ا  يسلب ا  أيضؤثران في مصر ي

 

من بيع قطعة أرض في مصر كانت ناتجة مليون جنيه  74قدرها  ةاستثنائيإيرادات تم تعزيز النتائج من خالل 

أقل بكثير  تُعد تشغيلأرباح الفإن ، الغير متكررة يراداتاإل ه. بدون هذ0240للمواد الخام قبل عام  خزنتستخدم كم

 خسارة في صافي الربح. نحقق، وكنا سمقارنة بالعام السابق

 

: حيث تستمر أحجام ن لدينا بعض التطورات اإليجابية المستمرةفإامش في الربع، وعلى الرغم من تأثير ضغط اله

بالط في التحسن ببطء القطاع ستمر ي إلى مستوى قياسي في هذا الربع. تصلومبيعات األدوات الصحية في النمو و

 .نخفاض بالتناسب مع نمو المبيعاتالعامة في اإل مصروفاتتستمر الو  ،من اإليرادات والربحية في كال  

 

نحن نواجه عثرة أخرى في  :نواجه بعض التحديات اإلضافية في الربع الثالث مما سيزيد من الضغط على النتائج

حكومة في أواخر يونيو وأوائل يوليو، ونحن نشهد ضعف في اليورو ال قامت بهار التي اسعالتضخم بعد زيادات األ

إن عطلة العيد في . والذى بدوره سيقلل أسعار التصدير بالجنيه المصرى  ىالجنيه المصرأمام والجنيه اإلسترليني 

 نهاية أغسطس ستغلق األسواق المصرية واإلقليمية بشكل فعال لمدة أسبوع كامل.

 

كون حجم يغوط بزيادة إنتاج األدوات الصحية وزيادة األسعار المحلية. من المتوقع أن سنحاول تعويض هذه الض

من المتوقع  على األقل في الربعين الثالث والرابع، حيث ٪47ن الربع الثاني بنسبة مإنتاج األدوات الصحية أعلى 

في يوليو،  ٪47لية بنسبة التضخم. لقد رفعنا األسعار في السوق المح خفيفتساعد اقتصاديات الحجم في ت أن

 الفرص لمزيد من ارتفاع األسعار قبل نهاية العام. غنموسن

 

في الفصول القادمة. ما زلنا نعمل على إعادة بناء النتائج إلى مستويات مستدامة نتائج سنبذل قصارى جهدنا لزيادة ال

 ل.بعد صدمات السنوات القليلة الماضية وعلى الرغم من التحديات القصيرة األج

 

إن انخفاض هوامش الربع الثاني هو نتيجة وأضاف السيد/ طاهر غرغور، الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر: 

انخفاض إنتاج األدوات الصحية واستمرار ارتفاع التضخم وتكلفة االقتراض في مصر. وبالنظر لألمام ، نتوقع 

من الزيادات في التكاليف التي تقودها  ناتجالتضخم ال زيادة اإلنتاج في الفصول القادمة ، لكن االرتفاع المتوقع في

على العملة ، وما زلنا نواجه ضغوطات قتصادىبعض من وفورات الحجم اإل قلصالحكومة في يونيو ويوليو سي

 الصادرات.

 

عن المصاريف التمويلية ض يخفتقمنا بزيادة األسعار المحلية في يوليو لتعويض معظم التضخم المتوقع ونخطط ل

إلى  ىبير من اقتراضنا من الجنيه المصروتحويل جزء ك الدين اآلن وإجمالي زامات النقديةتلاالريق تخفيض ط

العملة األجنبية بحلول نهاية الربع الثالث. نأمل أن نوازن بين هذه اإلجراءات والمزيد من الزيادات االنتهازية في 

في الربع الثاني، وتحقيق نمو في النصف الثاني من  ااهشهدن تىمش الواالهفي نخفاض اإليمكننا تعويض واألسعار 

 ، ولكن سيظل من الصعب القيام بذلك.مقارنة بالعام السابق .024عام 

 

مع نمو حجم المبيعات في هذا الربع ، كان لدينا ضغط على القيمة المطلقة لرأس المال العامل واستمر رؤية تدفقات 

. إنني على ثقة من مقارنة بالربع السابق ن انخفاض القيمة المطلقة للمخزونلربع على الرغم مفي هذا البة انقدية س

أننا نستطيع مواصلة خفض المخزون خالل الربع القادم على الرغم من ارتفاع مستويات اإلنتاج، لكن ال يسرني أن 

لتحصيل في مصر ارتفعت في الربع على الرغم من التركيز المتزايد على ا مديونيات العمالءالقيمة المطلقة ل

والخارج. سيكون علينا العمل بجد في الفصول القادمة للحصول على فرصة لتحقيق هدفنا المتمثل في تخفيض 

 مع نمو المبيعات. خاصة   .024قيم مطلقة في كوالمخزون  مديونية العمالء
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من  بكثيرأسعار الفائدة أقوى بالتحديات وما زال تأثير ارتفاع معدل التضخم وارتفاع  ا  بشكل عام ، كان الربع مليئ

إلى جنب مع خفض التكاليف وتحسين رأس المال العامل.  جنبا   المتوقع. سنركز على نمو المبيعات المستمر

 ىوالقرب من مستويات تدفق نقد –بدون اإلستثناءات – النتائج المستقبليةويحدوني األمل في أن نتمكن من تحسين 

 أن نحققها في الفصول المقبلة. وربحية مستدامة وأعتقد أننا يمكن



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 41من  1صفحة             8142أغسطس  41

 

 إيرارات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % أش:  يتة   % أليثانىألي بع  

 02/07 8107 8102 02/07 8107 8102 )مليون ج.م(

 ٪442  22280        2181.       ٪441  57280      14484     ألي حي 

 ٪452  52.81        74285       ٪402  04082      05180     أليبالط

 ٪422  5580          5585         ٪452  4180        4285       خالطا  أليرساه

 4811 443402 435201 4811 52101 01501 صاف  المبيعات 

 (٪085) ٪2487 ٪7280 (٪582) ٪2485 ٪7.85 ألي حي/  افي أليربسعا  )%(

 ت لفة أليربسعا   
(7.2.2) 

  

(17185) 40.٪ 

 

(4،22282)     (.2282) 402٪ 

 ٪585 (٪5282) (٪285.) ٪.18 (٪5582) (٪081.) ت لفة أليربسعا  /  افي أليربسعا  )%(

 4141 81508 81201 51% 43403 48101 مجمل الربح 

 (٪585) ٪0581 ٪4285 (٪.18) ٪0081 ٪4582 هارش رجرل ألي بح )%( 

  .أ(ر ا سف تم سع مإدأل سه ) .
    (.282) 

    

(5585) 440٪     (42.87)     (47081) 444٪ 

 (%4.4) (٪4587) (٪4081) (%282) (٪4580) (٪4085)  . .أ /  افي أليربسعا  )%(

 - (4081)        2785         - (285) 1181 /)ر  مفا ( تشغسل أخ ى  افي إس ألدأل

 - (٪484) ٪.18 - (٪484) ٪285 /)ر  مفا ( تشغسل أخ ى )%(  افي إس ألدأل

 4111  41103        41102       ٪454  1000       2402 أرباح التشغيل

 %5.5 ٪82. ٪4084 %5.7 ٪84. ٪4482 هارش أ باح أليتشغسل )%(

 41%  3803          03%8         311  4300        %10         )الخسارة(صاف  الربح 

 (٪285) ٪082 ٪080 (٪482) ٪085 ٪285  )%(هارش  افي ألي بح 

 
 نمو اإليرارات ومكاسب بيع األرض تحر من الضغوس التضخمية وخسائر فروق سعرالعملة: 8102من عام  نىالربع الثا

 

مش حققت ليسيكو نموا  كبيرا  في اإليرادات مقارنة بالعام السابق والربع السابق مع إيرادات ربع سنوية قياسية. وقد قابل ذلك ضغوط ها

مليون جنيه نتيجة بيع قطعة أرض في  74الربح ومصروفات الفائدة وخسائر سعرالعملة. كما حققت الشركة أرباح استثنائية بقيمة 

 الربع الحالى.

 

مليون  527لتبلغ  لتصل إلى مستوى قياسى السابق من العامبنفس الفترة مقارنة  ٪02بنسبة  نىالشركة خالل الربع الثاإيرادات ارتفعت 

زيادات ارتفاع حجم مبيعات قطاعى االدوات الصحية والبالط فضال عن ( نتيجة همليون جني 7.2:  0245من عام  نى) الربع الثا هنيج

 %7مع زيادة  ( جنيهمليون  275:  .024من عام  ألول) الربع ا %.مقارنة بالربع السابق فقد ارتفعت االيرادات بنسبة .  سعاراأل

 .زيادة في إيردات البالط %45صحية و في إيرادات األدوات ال

 

:  0245من عام  نى) الربع الثا جنيهمليون  7.282لتبلغ  %.0مبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة التكلفة  رتفعتا

 ية.تخفيض إنتاج  األدوات الصحية والتضخم المرتفع في مصر خالل األثنى عشر شهر الماض( نتيجة  جنيهمليون  17185

  

 نى) الربع الثا جنيهمليون  40181ليبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق  %7بنسبة  تىالشركة فى الربع الثامجمل ربح  نخفضا

عن  %0081مقارنة بـ  %4582 نقطة ليصل .18دار قبم الشركةهامش مجمل ربح انخفض  .(جنيهمليون  45485:  0245من عام 

مليون  41582:  .024من عام  ول) الربع األ % 45مقارنة بالربع السابق انخفض مجمل الربح بنسبة  .بقنفس الفترة من العام السا

 .( %00: .024من عام  ولنقطة مئوية )الربع األ 181( كما انخفض هامش مجمل ربح الشركة بمقدار جنيه



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 41من  5صفحة             8142أغسطس  41

بصورة نسبية فقد انخفضت نسبة لكن ومليون جنيه،  282.لتبلغ  ٪40دارية بنسبة المصروفات البيعية واإل ارتفعتو بصورة مطلقة، 

من  نىفي الربع الثا %4580من صافي المبيعات مقارنة بنسبة  %4085نقطة مئوية لتبلغ  282دارية بمقدار المصروفات البيعية واإل

مليون جنيه،  482. .024 )الربع األول من عام ٪2دارية بنسبة المصروفات البيعية واإل مقارنة بالربع السابق ارتفعت .0245عام 

 (.%4087 .024)الربع األول من عام  نقطة مئوية 280دارية بمقدار نسبة المصروفات البيعية واإلبينما انخفضت 

نجحت الشركة في بيع قطعة أرض غير مستخدمة في مصر وكانت تستخدم في الماضى كمخزن للخامات. نتج  .024في يونيو 

 مليون جنيه تم تسجيله في إيرادات التشغيل األخرى في هذا الربع. 74قدره عن هذا البيع صافى ربح للشركة 

مليون جنيه فى الربع الثانى من هذا العام )الربع  .48.ليصل  %54بنسبة  )ربح قبل الفائدة والضريبة(ارتفع الربح التشغيلى للشركة 

عن نفس الفترة  %84.مقارنة ب  %4482ى للشركة نسبة مليون جنيه(، كما بلغ هامش الربح التشغيل 1585:  0245الثانى من عام 

باستثناء اإليرادات الرأسمالية الغير متكررة الناتجة من بيع األرض فإن الربح التشغيلى للشركة قد انخفض بنسبة  من العام السابق.

 .%181نقطة ليصل  .58 مليون جنيه، وانخفض أيضا  هامش الربح التشغيلى بمقدار .528مقارنة بالعام السابق ليصل  57%

مليون  082.:  .024من عام  ول) الربع األ %4بنسبة  )ربح قبل الفائدة والضريبة (مقارنة بالربع السابق انخفض الربح التشغيلى 

باستبعاد  (.% 4085:  .024من عام  ولنقطة مئوية )الربع األ 484جنيه( كما انخفض هامش الربح التشغيلى للشركة بمقدار 

وكذلك اإليرادات الغير متكررة  مليون جنيه 0787  ات الغير متكررة الناتجة من إعادة تسعير الغاز الطبيعى في الربع األولاإليراد

مقانة بالربع السابق وانخفض  %12 بنسبة ، فإن الربح التشغيلى قد انخفضمليون جنيه 74الناتجة من بيع األرض في الربع الثانى

 نقطة مئوية. 181 هامش الربح التشغيلى بمقدار

مليون  2.80لتصل  .024مقارنة بالعام السابق خالل الربع الثانى من عام  %.47بنسبة  مويليةتال مصاريفالصافى ارتفعت 

هو خسارة كان السبب الرئيسى وقد  .0245من عام  نىفى الربع الثا جنيهمليون  0281 تبلغ مويليةت مصاريفبمقارنة  جنيه

 مليون جنيه في الربع الثانى من العام السابق. 585ن جنيه في الربع مقارنة بمكاسب وملي 42ي بلغت فروق أسعار العملة الت

عامال  في ارتفاع تكلفة التمويل نسبة اإلقتراض المحلى في زيادة قد كانت الو ،وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة في مصر ونمو الدين

 مقارنة بالعام السابق.

أساسيا  بسبب مليون جنيه(  7482:  .024) الربع األول من عام  %54بنسبة  يةمصروفات التمويلالفعت ارتمقارنة بالربع السابق 

 ..024مليون جنيه في الربع األول من  784مكاسب  مليون جنيه في الربع مقارنة ب 42خسارة فروق أسعار العملة التي بلغت 

  . 0245من عام  نىفى الربع الثا جنيهمليون  584ة بـ مقارن جنيهمليون  82.بلغت دخل صافية سجلت الشركة ضريبة 

:  0245مليون جنيه )الربع الثانى من عام  182مقارنة بالعام السابق ليصل  %21ربح الشركة في الربع الثانى بنسبة صافى انخفض 

مليون  1284شركة تحقق صافى خسارة باستبعاد اإليرادات الرأسمالية الغير متكررة الناتجة من بيع األرض فإن المليون جنيه(.  4585

 عن نفس الفترة من العام السابق. %085مقارنة ب  %285بلغ هامش صافى الربح  حنيه.

وانخفض هامش صافى الربح  مليون جنيه( 0181:  .024)الربع األول من عام  %2.الربح صافى مقارنة بالربع السابق انخفض 

 (.%585:  .024 نقاط مئوية )الربع األول من عام 5بمقدار 

 
زيارة اإليرارات واألرباح الغير متكررة عوضت تأثيرالتضخم وضغوس العمالت األجنبية : 8102شهر االولى من عام أة تنتائج  الس

 على الهوامش

جنسه  رلسمن 0,852رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  8102ميى رن عا  ة أش:  ألستفى أليي %81ألإلس ألدأل  بنيبة  أل تفع 

تحين   ت  في ن:اسة أليعا  ألييابق م ذيك ألين ف ألسمل رن أليعا  بعد تعمس  أليجنسه ألير  ى. يعا  أليذىيتع س أل تفاع رتميط ألس

 أحجا  ربسعا  ألسدمأل  ألي حسة مأليبالط بايرقا نة بايعا  ألييابق نتسجة نرم ألي اد أل .

 %3..0نقطة رئمسة يسبلغ  8.3هارش رجرل ألي بح برعدل  نخفضرا ألبسنرلسمن جنسه,  862يسبلغ  %0رجرل ألي بح بنيبة   تفعأل

 .عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق %88.2رقا نة بنيـبة 

رن  افي نيبة  ألنخفض  ي ن:ا رلسمن جنسه, م 062.5يتبلغ  %00مألإلدأل سة بنيبة  بسعسةر  مفا  أليألي  تفع ب م ة رطلقة أل

 .نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابقفى  %08.5رقا نة بنيبة  %08.2نقطة رئمسة يت ل  0.0برقدأل  أليربسعا  

عن نفس  جنسهرلسمن  08.2خ ى أرلسمن جنسه رقا نة ب افى ر ا سف تشغسل  65.8 خ ىأتشغسل  إس ألدأل يجل  أليش  ة  افي 

 . رلسمن جنسه 36.5أيايساً نتسجة إس ألدأل  غس  رت   ة بلغ   أليفت ة رن أليعا  ألييابق

 ىتشغسل  بحرقا نة بميى ألس ش: أة تخالل أليي جنسهرلسمن  062.2قبل أليفائدة مأليض سبة ( بلغ   بح) ىتشغسل  بحيجل  أليش  ة 

ة يترش  بح تشغسلى يلايجل  أليش  ة ه .عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق جنسهرلسمن  011.8قبل أليفائدة مأليض سبة ( بلغ   بح)

مليون جنيه في النصف األول من العام فإن الشركة تحقق  5285ة البالغة باستبعاد اإليرادات الغير متكرر .%08.0ميى أش:  ألس

 .%287في النصف األول مع هامش ربح تشغيلى  مليون حنيه 84..صافى ربح 
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رلسمن جنسه رقا نة  081.0 ل إيى ترقا نة بايعا  ألييابق, ي 8102خالل عا   %085مأل تفع   افى ر  مفا  أليترمسل بنيبة 

ألين ف ألسمل رلسمن جنسه ر ايب في  01.6رلسمن جنسه خيا ة رقابل  ..2خيائ  ف مق أليعرلة )بيبب  8103ا  بنفس أليفت ة رن ع

 (, بايت ألرن رع أل تفاع ت لفة ألإلقت ألض مأل تفاع رعدال  أليفائدة على أليق مض بايجنسه ألير  ى.8103رن عا  

  .رلسمن جنسه فى نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق 05.2 رلسمن جنسه رقابل 05.2عباء ض سبسة ي:ذأل أليعا  أيجل  أليش  ة  افى 

 را يجل   عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق. جنسهرلسمن  88.8  بحرقا نة ب افى  جنسهرلسمن  8..8  بحيجل  أليش  ة  افى 

 .8102ة أش:  ألالميى فى عا  يتيل %8.8أليش  ة هارش  افى  بح 

مليون جنيه وكذلك اإليرادات  0787من إعادة تسعير الغاز الطبيعى في الربع األول باستبعاد اإليرادات الغير متكررة الناتجة 

 مليون جنيه. 1580مليون جنيه، فإن الشركة تحقق خسارة  74الرأسمالية الغير متكررة الناتجة من بيع األرض في الربع الثانى 

 

 التحليل القساع 

 األروات الصحية
 

 تحليل قساع األروات الصحية

 % أش:  يتة % أليثانىع ألي ب 

 8102 8107 02/07 8102 8107 02/07 

       ربسعا  ألي حي )باسيف قطعة(

 ٪420 222 205 ٪442 .14 1.7 ر   

 ٪52 25 15 ٪54 .5 05 يبنان  

 ٪445 4،175 4،257 ٪445 504 14. ت دس  

 %410 %8518 85111 4451 45400 45353 )باسيف قطعة(أجرايي ربسعا  ألي حي 

 ٪582 ٪.728 ٪.208 ٪282 ٪2485 ٪2080 تصرير / إجمال  المبيعات %

       

 4411 108%1 21101 4411 08%35 14404 إس ألد ربسعا  ألي حي )رلسمن ج. ( 

 ٪.42 0.282 52.85 ٪422 52780 52582 رتميط يع  بسع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 ٪402 .4.58 .0018 ٪441 02581 05484 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 ت لفة ربسعا  ألي حي  
  (54085)   (05281) 454٪ 

  

(7.782) 

  

(17280) 40.٪ 

 ٪24 05282 04.82 ٪0. .4428 2.81 رجرل ألي بح يقطاع ألي حي

 (٪585) ٪5187 ٪0580 (٪281) ٪5581 ٪0582 هارش رجرل ألي بح أليقطاع ألي حي 

 

أل تفع  قطعة ( 035,563   تفع)أل  %05  ألسدمأل  ألي حسة خالل ألي بع بنيبة أل تفع حج  ربسعا:  8102عام  من نىالثاالربع 

  تفع أل) %06ربسعا  ألييمق أليرحلسة بنيبة   تفع أل م ذيك قطعة( 83.,.00  تفع)أل %03حج  ربسعا  أليت دس  بنيبة 

 .قطعة( 01,210 نخفضأل) %.8بنيبة  يبنانحج  ربسعا   نخفضأل بسنراقطعة(  66,280

ربسعا  ألييمق أليرحلسة بنيبة   أل تفع ,قطعة( 388,..  تفعأل) %2ألييابق رن أليعا  أل تفع حج  أليربسعا  بنيبة  رقا نة باي بع

 را أل تفع  ربسعا  يبنان ( قطعة  26,388   تفعأل) %6بنيبة  أليت دس رع نرم حج  ربسعا  ( قطعة 26,266  تفعأل) 00%

 .قطعة( 6,525  تفعأل) %88بنيبة 

 جنسه يلقطعة ..818رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يسبلغ  %1.2بنيبة هارشساً دمأل  ألي حسة ألسيعا  أرتميط  نخفضأل
 .جنسه( 815.8:  8103)ألي بع أليثانى رن عا  

 .يلقطعة( جنسه ..808:  8102رن عا   مل) ألي بع ألس %8رقا نة باي بع ألييابق ألنخفض رتميط ألاليعا  بنيبة 
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:  8103رن عا   نى) ألي بع أليثا رلسمن جنسه 208.2رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  أليراضي يتبلغ  %05أل تفع  ألإلس ألدأل  بنيبة 

عن نفس الفترة  %24من حجم المبيعات مقارنة بـ  %20. تمثل الصادرات نسبة ارتفاع حجم المبيعاتنتيجة  (جنسهرلسمن  8..85

 من العام السابق.

ارتفاع حجم نتيجة  (جنسهرلسمن  8.8.2:  8102رن عا   مل)ألي بع ألس %5يبة رقا نة باي بع ألييابق أل تفع  ألالس ألدأل  بن

 (.%68:  8102ألخفض  نيبة ربسعا  أليت دس  قلسالً رقا نة باي بع ألييابق )ألي بع ألسمل رن عا   .المبيعات

ألنخفاض حج  نتسجة  لقطعةجنسه ي 880.0يسبلغ  ألييابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا   %02رتميط ت لفة أليربسعا  بنيبة  أل تفع

نتسجة  %6يلقطعة  رتميط ت لفة أليربسعا  رقا نة باي بع ألييابق أل تفع ( مأليتضخ  ألير تفع في ر  .%00ألإلنتاج )ألنخفض 

 جنسه يلقطعة. 802:  8102ألي بع ألسمل رن عا   رقا نة باي بع ألييابق( %03ألنخفاض حج  ألإلنتاج )ألنخفض 

 
 ألنخفض را  ,(جنسهرلسمن  2..00:  8103رن عا   نى) ألي بع أليثا جنسهرلسمن  2.2. بلغ يس %02ألي بح بنيبة رجرل  ألنخفض

( عن نفس أليفت ة رن  %88.2:  8103رن عا   نى) ألي بع أليثا %..88نقطة رئمسة يس ل أليى  2..هارش رجرل ألي بح برقدأل  
(  را  جنسهرلسمن  081.8:  8102رن عا   ملألس ) ألي بع %02أليعا  ألييابق . رقا نة باي بع ألييابق ألنخفض رجرل ألي بح بنيبة 

 .( % 81.5:  8102رن عا   ملط رئمسة ) ألي بع ألسانق 6.6ألنخفض هارش رجرل ألي بح برقدأل  

 

أل تفع رلسمن قطعة ) 8.6يسبلغ  %3حج  ربسعا  ألسدمأل  ألي حسة بنيبة  أل تفع: 8102عام  من ة أشهر األولىتسلا نتائج

 %08حج  ربسعا  أليت دس  بنيبة   تفعأل (قطعة 08,388)أل تفع  %8أليرحلسة بنيبة  ربسعا أليج  ح  تفعأل قطعة (, 036,628

ربسعا  يبنان  ألنخفض . يمألق أليررل ة أليرتحدة مأ مبا مأليت نسع يحياب أليغس أجاء نرم أليت دس  رن نرم قطعة(  028,282 أل تفع)

 .قطعة( 02.,.0  ألنخفض) %81بنيبة 

ثا  يسع س ألآلجنسه يلقطعة  812.3رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يسبلغ  %2ألي حسة بنيبة  أل تفع رتميط أيعا  ألسدمأل 

 .ثنى عش  ش:  أليراضسةيعا  على ردأل  ألس تفاع ألسأليت أل رسة إل

رن  %68.2رلسمن جنسه , ترثل ألي اد أل  نيبة  212.2رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  %06أل تفع  ألإلس ألدأل  بنيبة 

 .8103في عا   %2..5حج  أليربسعا  رقا نة بنيبة 

ألنخفاض ألإلنتاج نتسجة جنسه يلقطعة  882.2رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يسبلغ  %81أل تفع رتميط ت لفة أليربسعا  بنيبة 

 ( مأليتضخ  ألير تفع في ر  .%.)ألنخفض 

رلسمن  ...88:  8103ميى رن عا  ة أش:  ألست)ألييلسمن جنسه ر 802.6يسبلغ  %.رجرل  بح ألسدمأل  ألي حسة بنيبة  نخفضأل

 8103ميى رن عا  تة أش:  ألس)أليي %83.8نقطة رئمسة يسبلغ  3.8هارش رجرل  بح ألسدمأل  ألي حسة برقدأل  ألنخفض  را (  جنسه

 :82.5%). 
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 البالس

 

 تحليل قساع البالس

 % أش:  يتة % نىثاألي بع ألي 

 8102 8107 02/07 8102 8107 02/07 

       ربسعا  أليبالط )باسيف رت  ر بع(

 ٪440 07.،2 44،251 ٪442 7،454 7،227 ر  

 ٪55 077 422 ٪22 452 407 يبنان 

 ٪425 4،120 0،024 ٪475 501 4،422 ت دس  

 4421 445124 435588 4811 15131 05881 أجمال  مبيعات البالس 

 ٪185 ٪4080 ٪4282 ٪585 ٪40.2 ٪4785 ت دس  / إجرايي أليربسعا  %

       

 4311 201%3 54103 1%48 84801 80108 إيرار مبيعات البالس )مليون ج.م( 

 ٪442 5185 5.80 ٪.42 5780 5.82 (8رتميط يع  أليبسع )ج.  / 

 ٪421 5582 5785 ٪425 5180 5780 (8رتميط أليت لفة )ج.  /  

 ت لفة ربسعا  أليبالط 
  

(07184) 

  

(02284) 405٪ 

  

(15582) 

  

(5..82) 405٪ 

 ٪120 282  5.81   %544 287  0284   رجرل ألي بح أليقطاع أليبالط

 ٪782 ٪081 ٪581 ٪185 ٪582 ٪585 هارش رجرل ألي بح قطاع أليبالط 

 

رت   رلسمن 0.8أل تفع رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق ) %81حج  ربسعا  أليبالط بنيبة  أل تفع: 8102من عام  نىالثاالربع 
 أل تفع) %58أليت دس  بنيبة جاء نرم أليربسعا  نتسجة أل تفاع .  8102رن عا   نىرلسمن رت  ر بع فى ألي بع أليثا 3.8ر بع ( يسبلغ 
 را ألنخفض  ربسعا  يبنان رت  ر بع(  288,306 فع ت أل) %06ربسعا  ألييمق أليرحلسة بنيبة مأل تفاع رت  ر بع(  820,623

 .رت  ر بع ( 08,250ألنخفض  ) %01بنيبة 

حج  ربسعا    تفاعألهم ألييبب ألي ئسيى م ,رت  ر بع( 80,182.ألنخفض ) %05حج  ربسعا  بنيبة   تفعألرقا نة باي بع ألييابق 
رت  ر بع  21.,58)أل تفع  % 36مأل تفاع حج  ربسعا  يبنان بنيبة رت  ر بع (.  56,863.  تفعأل) %.0ألييمق أليرحلى بنيبة 

 .رت  ر بع( 028,.3 نخفضأل)رقا نة باي بع ألييابق  %3ض في ألي اد أل  بنيبة , مأليذى قابله ألنخفا(

يعا  فى ألييمق أليرحلسة ألسي سادة يسع س ألآلثا  أليت أل رسة جنسه يلرت  ألير بع  82يسبلغ  %2رتميط  افي أيعا  أليبسع بنيبة   تفعأل
 8102رن عا   مل)ألي بع ألس %0بنيبة  هارشساً  ييع رتميط أل نخفض. رقا نة باي بع ألييابق ألسثنى عش  ش:  أليراضسةعلى ردأل  أل

 .يلرت ( جنسه 82.5: 

 8102رن عا   نىرلسمن جنسه فى ألي بع أليثا 832.8رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  %.8ألس ألدأل  أليبالط بنيبة أل تفع  
رن عا   مل) ألي بع ألس %08تفع  ألالس ألدأل  بنيبة (. رقا نة باي بع ألييابق أل جنسهرلسمن  808.6:  8103رن عا   نىألي بع أليثا )

   .(جنسهرلسمن  828.0:  8102

نتسجة أل تفاع ألإلنتاج بنيبة جنسه يلرت   85.8رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  أليراضي يسبلغ  %8أل تفع رتميط ت لفة أليربسعا  بنيبة 
رتميط ت لفة  نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل يعا  ألييابق.بعض تأثس  أليتضخ  ألير تفع خالل أل ع سرقا نة بايعا  ألييابق يس 02%

رقا نة باي بع  %3نتسجة  سادة ألإلنتاج بنيبة  ,يلرت  ألير بع ( جنسه 85.5: 8102رن عا   مل)ألي بع ألس %0أليربسعا  بنيبة 
 أليرقابلة. رع ألقت ادسا  أليحج  ألييابق

 نىفى ألي بع أليثا جنسهرلسمن  6.5 بح رجرل برقا نة  نىي بع أليثافى أل جنسهرلسمن  81.0  بح يقطاع أليبالط رجرل   أليش  ة يجل
)ألي بع أليثانى رن عا   %3.8يس ل  نقطة رئمسة 2.8رن هذأل أليعا   نىهارش رجرل ألي بح فى ألي بع أليثاأل تفع  . 8103رن عا  
(  را جنسهرلسمن  02.8:  8102رن عا   مل) ألي بع ألس %01رجرل ألي بح بنيبة   تفع. رقا نة باي بع ألييابق أل(8%: 8103

 .(% 3.5:  8102رن عا   ملنقطة رئمسة ) ألي بع ألس 1.8ألنخفض هارش رجرل ألي بح برقدأل  
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 8  تفعألرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق ) %02حج  ربسعا  أليبالط بنيبة   تفعأل: 8102من عام  ة أشهر األولىتالسنتائج 
رت  ر بع(  رلسمن 0.8   تفعأل) %08ألييمق أليرحلسة بنيبة فى ربسعا  ألي  تفع أل. ر بع رلسمن رت  08.5رت  ر بع( يسبلغ  رلسمن
 %88ألنخفض  ربسعا  يبنان بنيبة , بسنرا رلسمن رت  ر بع( 02.,.22أل تفع ) %68عا  أليت دس  بنيبة سأل تفع حج  رب را 

 (.رت  ر بع 52,322ألنخفض  )

يعا  فى على ألس  سادةيسع س ألالثا  أليت أل رسة يجنسه يلرت  ألير بع  82.8يى يس ل إ %01رتميط  افي أيعا  أليبسع بنيبة   تفعأل
 . ألسثنى عش  ش: ردأل  

ميى رن عا  ش:  ألسأة تفى ألييرلسمن جنسه  506.8رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  %81ألس ألدأل  أليبالط بنيبة أل تفع  
 .(جنسهرلسمن  8.2.2:  8103ش:  ألالميى رن عا  أة ت) أليي 8102

 سادة نتسجة جنسه يلرت  ألير بع  85.8رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  أليراضي يسبلغ  %2أل تفع رتميط ت لفة ت نسع أليرت  بنيبة 
 مأليذى ياعد في رقابلة أليتضخ  ألير تفع في ر   على ردأل  ألسثنى عش  ش:  أليراضسة. %3ألإلنتاج بنيبة 

عن نفس أليفت ة رن  جنسهرلسمن  6..  بحرقا نة برجرل  جنسهرلسمن  82.2  بحرجرل  8102رن عا   ش:  ألسميىأة تيجل  أليي
: 8103)ألين ف ألسمل رن عا   %3.2 نقاط رئمسة يت ل 5برقدأل   ميىش:  ألسأة تنيبة هارش  بح ألييأل تفع   أليعا  ألييابق.

8.2%.) 

 

 خالسات المياه

 

 خالسات المياهتحليل قساع 

 % أش:  يتة % انىألي بع أليث 

 8102 8107 02/07 8102 8107 02/07 

       ربسعا  خالطا  أليرساه )بايقطعة(

 ٪5. 71,1.2 15,120 ٪405 02,255 07,117 ر  

 - - 4،204 - - 4،222 ت دس 

 41% 515121 5383%1 4341 815130 805115 )بالقسعة(إجمال  مبيعات خالسات المياه 

 ٪582 ٪282 ٪582 ٪782 ٪282 ٪782 ت دس  / إجرايي أليربسعا  %

 4111 3008 3003 1%43 4108 00%4 إيرار مبيعات خالسات المياه )مليون ج.م(  

 ٪444 2.085 57285 ٪422 2.584 50.82 رتميط يع  بسع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 ٪457 52782 75585 ٪447 11182 74584 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 ٪400 (0487)   (0285)   ٪474 (280)   (4582)     خالطا  أليرساهت لفة ربسعا  

 ٪52 4785 4482 ٪445 782 .78 خالطا  أليرساهرجرل ألي بح 

 (٪4082) ٪1084 ٪0287 (٪785) ٪5785 ٪0282 خالطا  أليرساههارش رجرل ألي بح 

 

  :8102من عام  نىالربع الثا

عن نفس أليفت ة رن قطعة  81,683قطعة رقا نة بـ  83,125يسبلغ  %80بنيبة  8102رن عا   نىحج  ربسعا  ألي بع أليثا  تفعأل

 .(قطعة 88,832:  8102رن عا   مل) ألي بع ألس %80رقا نة باي بع ألييابق فقد أل تفع حج  أليربسعا  بنيبة  .أليعا  ألييابق

 جنسه 623.0 : 8103رن عا   نى)ألي بع أليثا جنسه يلقطعة 382.6يس ل إيى  %6أل تفع رتميط  افى يع  بسع أليقطعة بنيبة 

 رتميطألنخفض رقا نة باي بع ألييابق  .سحجب بعض ألي سادة في ألسيعا  أليتي تر  خالل أليفت ة ىرع تغسس  ألير سج أليذ يلقطعة(

 .يلقطعة( جنسه 3.1:  8102رن عا   مل) ألي بع ألس %2 افى ألييع  بنيبة 
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 نى)ألي بع أليثا رلسمن جنسه 3..0رن أليعا  ألييابق يت ل إيى رقا نة بنفس أليفت ة  %.8رن أليعا  بنيبة  نىأل تفع  ألس ألدأل  ألي بع أليثا

رن عا   مل) ألي بع ألس %08( . رقا نة باي بع ألييابق رن أليعا  أل تفع  ألالس ألدأل  بنيبة جنسهرلسمن  02.8:  8103رن عا  

بلغ  هذه ألينيبة عن  بسنرا %8.2س ألدأل  أليرجرعة يبة ألس ألدأل  قطاع أليخالطا  رن ألإل( . بلغ  ن جنسهرلسمن  03.6:  8102

 . أليرجرعةس ألدأل  إجرايى إرن  %8.2نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق 

أليتضخ  ألير تفع تأثس  نتسجة جنسه يلقطعة يسع س تش سلة أليرنتجا  أليرباعة م 508.0يسبلغ  %05أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 

 يلقطعة( جنسه 553.2:  8102رن عا   مل)ألي بع ألس %2 رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل. في ر  

 .يسع س تش سلة أليرنتجا 

هارش رجرل  نخفضأل را ( جنسهرلسمن  5:  8103رن عا   نى) ألي بع أليثارلسمن جنسه  5.2يسبلغ  %03أل تفع رجرل ألي بح بنيبة 

 .( %85.8: 8103رن عا   نى)ألي بع أليثا %6..8نقطة رئمسة يس ل إيى  5.3ألي بح برقدأل  

 را أل تفع هارش رجرل  (جنسهرلسمن  5.8:  8102رن عا   مل) ألي بع ألس %08أل تفع رجرل ألي بح بنيبة رقا نة باي بع ألييابق 

 .( %2..8:  8102رن عا   مل)ألي بع ألسنقطة رئمسة  1.8ألي بح برقدأل  

:  8103رن عا   نى) ألي بع أليثا ة رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  %2.6 س ل أليىنيبة رجرل  بح قطاع أليخالطا  ي  تفعأل

نقطة رئمسة  0رقا نة باي بع ألييابق أل تفع  نيبة رجرل  بح قطاع أليخالطا  رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  ة برقدأل  (  8.2%

 (.%8.6: 8102)ألي بع ألسمل رن عا  

 : 8102ة أشهر االولى من عام تنتائج الس

 .8103قطعة  ينفس أليفت ة رن عا   52,221قطعة رقا نة بـ  888,.2بلغ يس %.بنيبة  8102حج  أليربسعا  فى عا  ألنخفض 

 .رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق رلسمن جنسه 83.8ثابتة عند  8102ألالس ألدأل  خالل عا  ظل  

رن  %8.8ابق بلغ  نفس ألينيبة في أليفت ة أليرقا نة رن أليعا  أليي, بسنرا %8.3نيبة إس ألدأل  أليخالطا  رن ألإلس ألدأل  أليرجرعة 

 أليربسعا .

 356.8:  8103ميى رن عا  ألس ش: أة ت)ألييجنسه يلقطعة  356.8يس ل إيى  %00 افى رتميط يع  بسع أليقطعة بنيبة  أل تفع

 على ردأل  ألسثنى عش  ش:  أليراضسة.يعا  أليتى تر   سادة ألستش سلة أليرنتجا  م يلقطعة( نتسجة جنسه

أليتضخ  ألير تفع في جنسه يلقطعة يسع س تش سلة أليرنتجا  أليرباعة متأثس   588.8يسبلغ  %85أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 

 . خالل أليعا  أليراضى ر  

 را أل تفع (  جنسهرلسمن  05.3:  8103ميى رن عا  ش:  ألسأة ت)ألييرلسمن جنسه  00يسبلغ  %81رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل

 .( %28.0: 8103ميى رن عا   ش:  ألسأة ت) أليي %8.8.إيى نقطة رئمسة يس ل  08.6هارش رجرل ألي بح برقدأل  
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  المركز المال 

رلسمن جنسه(  61.0.,8 :8103) جنسهرلسمن  2...8,1يتبلغ  %5بنيبة  8102سمنسم أل تفع  قسرة أ مل ش  ة يسيس م بن:اسة 

 لى ألي غ  رن إنخفاض قلسل في أليرخ من.ع 8102ب فة أيايسة نتسجة أل تفاع أليعرالء مألينقدسة خالل ألييتة أش:  ألسميى رن 

رلسمن جنسه( نتسجة نرم أليدسن  55.2.,0 :8103) .رلسمن جنسه 8,152.8يتبلغ  %5يت ألرا  بنيبة إجرايي ألإل  أل تفع

 مألإليت ألرا .

بن:اسة  نسهجرلسمن  0,253.0رقا نة بـ  جنسهرلسمن  0,582.2يسبلغ   جنسهرلسمن  33.8را سعادل  %5أل تفع إجرايى أليدسن بنيبة 

 .8103عا  

بن:اسة عا   جنسهرلسمن  0,0.5.2رقا نة بـ  هرلسمن جنس 0,851.8يسبلغ  جنسهلسمن ر 52.5را سعادل  %5أ تفع  افى أليدسن بنيبة 

8103. 

  . 8103في ن:اسة عا   0.80رقا نة برعدل  0.88يت ل إيى  %1.58بنيبة  هارشساً  أل تفع  نيبة  افى أليدسن إيى حقمق أليرل سة
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 التسورات الراهنة والنظرة المستقبلية

ألير ا سف :مألرش تح  ضغط تضخ  أليت ايسف ممأليفي أليربسعا   جسدألً  ألً ي نرمظ:  ألي بع أليثانس   :8102عام ل النظرة المستقبلية

 في ر  .أليترمسلسة أليعايسة 

 

م  في أليرشا سع أليتي تق ىن ف أليثاني على خلفسة ألينرم أليقممأليت دس  في أليتحين في أليأليرحلسة مرن أليرتمقع أن تيتر  أليربسعا  

  اال  أليع ض. فىأليح مرة يتعمسض أليضعف في ربسعا  أليريت:لك ألين:ائي  ب:ا

 

في ألي اد أل , تتمقع يسيس م أليتر أل  ألينرم في ربسعا  ألسدمأل  ألي حسة إيى أم مبا, مهذأل سجب أن س من أليرح ك ألي ئسيي 

ميسبسا على مجه  -. مقد أظ:   ألي اد أل  إيى أليش ق ألسميط 8102ن ف أليثاني رن عا  في أليأليربسعا  ينرم حج  

 أليثاني. ن فمهذأل رن أليرتمقع أن سيتر  في ألي 8102بعض أليتحين حتى ألآلن في  -أليخ مص 

 

رة في أليبن سن أليح م   ب:امرع ذيك, فإن أليش  ة تمألجه جمية  بس ة رن أليتضخ  بيبب عدد رن ألي سادأل  في أليت ايسف أليتي تقم

 مألي : باء مأليرساه مغس ها رن ألير ألفق أليردعمرة في أمألخ  سمنسم مأمألئل سميسم.

 

مقد أدى هذأل أليتضخ  أسًضا إيى دفع رعظ  ألالقت ادسسن إيى خفض تمقعات:  بشأن ي عة تخفسض أيعا  أليفائدة خالل أليفت ة 

 أليرتبقسة رن أليعا .

, ررا  ىضعف أليجنسه ألإليت يسني مأليسم م رقابل أليدمال  مأليجنسه ألير   تسجة ن را يتمألجه أليش  ة بعض أليضغمط ألي:ارشسة 

 يسقلل رن  بحسة  اد ألتنا.

 

ألييمق أليرحلي يتعمسض رعظ  أليتأثس  أليرتمقع ي:ذأل ألال تفاع أليتضخري مي ن:ا غس   في أيعا قار  أليش  ة بايفعل ب سادة  بس ة 

 س .في أيمألق أليت د سادة ألسيعا  قاد ة على تر س  

 

قمسة, ررا سحد رن قد ة أليش  ة على تغطسة تأثس  أليتضخ  على ألي اد أل  رن  -أليبالط في خا ة  -ال ت ألل أليرنافية أليرحلسة 

 خالل  سادة ألسيعا  أليرحلسة.

 

ضعف أليسم م  ردى تح  ضغط أليتضخ  مأن ألي ثس  سعترد على  8102رن ألير جح أن تظل ألي بحسة في ألين ف أليثاني رن عا  

أليرحلسة, مأليتر أل   ألسيعا  ة, م سادر تفعة سه ألاليت يسني أم قمته رقابل أليجنسه ألير  ي. تتطلع أليش  ة إيى ربسعا مأليجن

 ألي بح. رجرل يلدفاع عن هارش ألإلقت ادى أليت  س  على ر ايب ألي فاءة ممفم أل  أليحج 

 

ي ن سبدم ألآلن رن أليرحترل أن أي تخفسضا  رن ألالنخفاض أليتد سجي في أيعا  أليفائدة مألي بح ألي:مألرش  دع  تمقعنسجب أن 

 سةدينقأل أليت ألرات:ا ضبتخفس کة يشأل  قارأخ ى في يع  أليفائدة يتحدث في ألي بع ألسخس  رن أليعا  إذأل حدث ذيك على ألإلطالق. 

  ةکبس بةني لسمتح يیإ يعطتتم دئمأليفأل  فا مر  ضخف في دةييرياع  يعاأل نر يثانيأل بع يأل نر  رتأخ  قم في نسديأل جراييإم

 .دئمأليفأل فس ر ا  عامفدر ليتقيس  يعاأل نر ثيثايأل بع يأل بن:اسة سجنبسةأل  يعرالأل يیإ نسديأل نر

 

, فإن أليتحدسا  أليتي تمألجه يسيس م مت تس ا  8102ب على رنتجا  أليش  ة في عا  على ألي غ  رن أليتمقعا  بتحين أليطل

ي أليدفاع عن ح ت:ا في ألييمق مأليح مل علس:ا في ر   أليتعارل رع:ا تظل دمن تغسس . يتمأل ل أليش  ة ألاليتثرا  ف

ة مرسأليعر ر  مفا ميتيتر  أليش  ة في رتابعة أيمألق أليت دس  أليجدسدة رع أليعرل في أليمق  نفيه على خفض ألينفقا , مألي

 .عارلم أس أليرال ألي
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 ما يتعلق بليسيكو

 

ش  ا  ألي ألئدة في إنتاج ألسدمأل  ( أحد أليLECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY يسيس م ) ر  ألسي:  :
ر   , مبخب ة ت سد عن فى  ب  أليش  ا  أليرنتجة يلبالط أألي حسة مبايجمدة أليت دس سة بايش ق ألسميط مأسضا مألحدة رن 

 هذه ألي ناعة مبخب ة أسضا في أعرال أليت دس  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت سد عن عش أل  أليينسن. فيعارا  51
 

افيسة نتسجة ألالنخفاض ألي:ا  في ت لفة أليعراية مأليطاقة مألاليتثرا  أليناتجة عن أليحج  ألالقت ادي يلنشاط تترتع يسيس م بر ألسا تن
. إن ألإليت ألتسجسة أليتيمسقسة يش  ة يسيس م تعترد على أليتخدأل  ر ألسا أليت لفة في ر  مأليرمقع أليجغ ألفي مألاليت ألتسجي 

 . تنافيسة اليت:دألف أليحج  ألس ب  رن ألييمق بجمدة عايسة مبأيعا 
 

, مي:ا تمألجد ها  بايررل ة أليرتحدة مبأيمألق أخ ى ألي حسة تقم  يسيس م بت دس  را س سد عن ن ف إنتاج:ا رن ألسدمأل 
عدسدة بأم مبا, مألن رعظ  ألي رسا  أليتي ست  ت دس ها تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجا سة أليخا ة بلسيس م رع إن:ا تنتج أسضا 

  ا  أم مبسة.برا  ا  معالرا  تجا سة يش  
 
 

 لمزير من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاه  ج. غ غم 
   + 818 502 1100  تلسفمن:
   + 818 502 .118  فا س:
  tgargour@lecico.com :ألي ت منيب سد 

 

 

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

 
 برا تتطابق أم تتراثل  أليتيهذه ألينش ة قد تحتمى بعض ألسيفاظ "قمألئ  ألينظ ة أليريتقبلسة" تتعلق بأعرال ممظائف أليش  ة م

أليتعبس أل  أم رع أليتخدأل  ألحد رف دأل  عل  ألير طلحا  رثل "يمف" "تخطسط" "تمقعا " "تنبؤأل " أم را شابه ذيك رن 
أم أليخطط. رثل هذه أليقمألئ  قد تتضرن م فا يخطط ألاليتثرا أل  أم بعض أليتطمس أل  أليجا سة   برناقشة بعض ألاليت ألتسجسا

تحرل نيبة رن  أليتيألإل دأل أل  أليريتقبلسة أم أليرمضمعا   فيبايش  ة,  مهذه أليقمألئ  أسضا قد تع س مج:ة نظ  أليش  ة 
قد  أليتي مض.  ثس  رن أليعنا   قد تيبب ألينتائج أليحايسة أم ألسدألء أم أليتنفسذ سهدألف أليش  ة مأليرخاط  أم عد  أليتأ د أم أليف

 برا تعب  أم ت من رف:مرة ضرنسا برثل أليعبا أل  ألييابق ألإلشا ة إيس:ا "قمألئ  ألينظ ة  أليتيتختلف رع ألينتائج أليريتقبلسة 
   يذيك ي   أليتنمسه مأليتنبسه. “.أليريتقبلسة

 
 

mailto:tgargour@lecico.com
http://www.lecico.com/
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 قائمة الرخل المجمعة   -صر ليسيكو م
 

 قائمة الرخل 

 % أش:  يتة % أليثانىألي بع  

 02/07 8107 8102 02/07 8107 8102 )رلسمن ج. (

       

 4811 4543402 4535201 4811 52101 01501 صاف  المبيعات 

 ت لفة أليربسعا   
 (7.282)  (17185) 40.٪ 

(4،22282

) (.2282) 402٪ 

 4141 81508 81201 51% 43403 481.1 مجمل الربح 

 (٪585) ٪0581 ٪4285 (٪.18) ٪0081 ٪4582 هارش رجرل ألي بح )%( 

       

 ٪440 (5285)  (5287)  ٪440 (5282)  (1287)  ر ا سف تم سع

 ٪422 (485.)  (284.)  ٪440 (1485)  (1287)  ر ا سف إدأل سة

 ٪4222 84. 287. ٪4525 184 7787 تشغسل أخ ي  إس ألدأل

 ٪425 (0282)  (0480)  ٪.42 (4285)  (4480)  ر  مفا  تشغسل أخ ي

 4111 41103 41102 4041 1000 2402 أرباح التشغيل

 ٪585 ٪82. ٪4084 ٪587 ٪84. ٪4482 هارش أ باح أليتشغسل)%(

       

407% 282 282  أليتثرا أل إس ألدأل    282 282 %407  

 ٪02 4782 5.2 - 4282 (585)  ترمسلسة إس ألدأل 

 ٪4.2 (2284)  (40582)  ٪.45 (5281)  (2182)  ر  مفا  ترمسلسة 
 41% 08%1 1100 111 8403 4300 الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

 هارش ألي بح قبل أليض سبة محقمق ألسقلسة
%482  %582  (485٪) 585٪ 185٪ (484٪) 

 ٪454 (.478)  (0285)  ٪407 (582)  (281)  ض ألئب دخل أليعا  

 ٪4550 281 182 ٪420 287 287 ض ألئب أليدخل أليرؤجلة 

 211 3302 %820 331 4108 100 الربح بعر الضريبة

 (٪282) ٪582 ٪084 (٪.48) ٪081 ٪285 هارش ألي بح بعد أليض سبة

       

 - (481)  281 - (287)  280 حقمق ألسقلسة 

 41% 3803 03%8 311 4300 %10 صاف  الربح 

 (٪285) ٪082 ٪080 (٪482) ٪085 ٪285 افي ألي بح)%(هارش  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 41من  45صفحة             8142أغسطس  41

 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 
 

 قائمة المركز المال 

 سمنسم 81 )رلسمن ج. (

8102 

دسيرب   80
8103 

 /  8102  :شأ 6

 )%( 8103عا  
    

 ٪422 02485 0.184 ألينقدسة مألاليتثرا أل  ق س ة ألسجل

 ٪422 .44558 445.87 أليرخ من

 ٪402 51185 2482. ردسنمن

 ٪22 5.85 0787 ريتحق رن أط ألف ذمي عالقة

 4101 8540201 08%8533 إجمال  األصول المتراولة
    

 ٪21 22285 27284 األصول الثابتة )صافي(

 ٪22 0280 0.82 أصول غير ملموسة 

 - - - إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األجل 

 ٪044 0482 1280 حت التنفيذ مشروعات ت

 ٪424 4580 4585 استثمارات أخري

 ٪0. 0584 0080 أوراق قبض طويلة األجل

 01% 02804 01101 إجمالي األصول طويلة األجل 

 %415 1104%85 02%%351 إجمالي األصول 
    

 ٪425 452287 412282 بنوك سحب علي المكشوف

 ٪50 1282 55.1 أقساط تستحق السداد خالل العام 

 ٪422 .4.78 02582 موردون وأوراق دفع 

 ٪422 02282 0.5.2 رصده دائنة أخري أ

 ٪427 084 080 طراف ذوي عالقةمستحق أل

 ٪7 587 281 مخصصات

 4111 1801%,4 85140.1 إجمالي االلتزامات المتداولة
    

 ٪72 0282 4282 قروض طويلة األجل

 ٪.. 4282 285 مخصصات

 ٪52 .008 4582 مؤجلة الالدخل ضريبة 

 011 5301 3003 طويلة األجل  تإجمالي االلتزاما

 4151 5501%,4 85151.8 تإجمالي االلتزاما
    

 4101 4200 81.1 حقوق األقلية 

 ٪422 12282 12282 رأس المال المصدر

 ٪422 (1.80) (1.80) أسهم خزينة

 ٪425 77.87 75585 احتياطيات 

 ٪4.5 5.87 ..52 محتجزةاإلرباح ال

 ٪52 5580 0285 العام الفترة /  )خسائر( صافي أرباح

 4111 2104% 4185.1 إجمالي حقوق الملكية 

 4151 1104%85 02%%351 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  
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 المجمعة الترفقات النقريةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 % ة أش: تي قائمة الترفقات النقرية

 03/  02  8103 8102 ج. ( )رلسمن

    الترفقات النقرية من أنشسة  التشغيل 

 ٪24 5085 0285 أليفت ة    / خيا ة   افي  بح

 ٪425 .128 7581 إهالك ألس مل أليثابتة مف مق أليت جرة 

 - (285)  285 أليت:الك ألس مل غس  أليرلرمية مف مق أليت جرة 

 ٪454 .478 0285 ض ألئب أليدخل عن أليفت ة

 ٪20 (4480)  (4285)  ض ألئب أليدخل أليردفمعة

 ٪724 (.28)  (.18)  ض ألئب أليدخل أليرؤجلة

 ٪2 284 282 إسجا  ردفمع رقدراً 

 - 282 (7282)  أ باح  أيرايسة

 %405 4180 4587 مف مق أليت جرة  تدعس  أليرخ  ا

 ٪7 (.28)  (282)  إيغاء رخ  ا  ألنت:ى أليغ ض رن:ا

 ٪401 4.80 0085 باح ح ة أليعارلسن في ألس 

 - (082)  485 ألي سادة / )نقص( بحقمق ألسقلسة 

 ٪21 4282 4280 ألي سادة / )نقص( في ألحتساطي أليت جرة

 ٪0 (02487)  (.18)  )ألي سادة( / نقص بايرخ من 

 ٪.55 (.528)  (45181)  )ألي سادة( / نقص في أليردسنمن 

 %22 7187 55.7 ألي سادة / )نقص( في أليدألئنمن

 %444 (0087)  (01.2)  رخ  ا  ريتخدرة

 %2 282  282  سادة / )نقص( أليت ألرا  طمسلة ألسجل أخ ي

 ٪450 (487)  (082)  أليف ق أليناتج رن خ   أم ألق أليقبض طمسلة ألسجل

 %11 (2505)  (1.%3)  صاف  النقرية من أنشسة  التشغيل

    الترفقات النقرية من أنشسة االستثمار 

 ٪51 (2582)  (1584)  س مل أليثابتة مأليرش معا  تح  أليتنفسذإضافا  أل

 - (2822)  2822 ألس مل غس  أليرلرمية

 - 284 (284)  صافى التغير فى االستثمارات المتداولة األخرى

 ٪075. 2851 24824 رتح ال  رن بسع أ مل ثابتة

 ٪.44 782 282  سادة / نقص في أم ألق قبض طمسلة ألسجل

 - (%510)  8100 رية من نشاس االستثمارصاف  النق

    الترفقات النقرية من أنشسة التمويل 

 ٪10 (.058)  (4282)   سادة / )نقص( في أليق مض طمسلة ألسجل 

 ٪.257 (280)  (4580)  ياليت ألرا  طمسلة ألسجل أليج ء أليحايي سادة / )نقص( في 

 %442 (5082)  (57.5)  عارلسنيل تم سعا  أ باح

 %411 (5101)  (%.52)  اف  النقرية من أنشسة التمويل ص

 1%3 (01%%4)  (0000)  صاف  التغير ف  النقرية وما ف  حكمها خالل الفترة

 ٪455 (0582.)  (4،40280)   افي ألينقدسة مرا في ح ر:ا أمل أليفت ة

 4421 (4518101)  (4581102)  صافي النقدية وما في حكمها أخر الفترة

    

 


