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 9102عام  الربع األول من نتائج أعمال
 

 ( نتتئج  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يٌيتٌ م ر ت  :2910 مايو 40في  اإلسكندرية

 .1029عئ  رن  ألي بع ألسمل عنألسعرئل أليرجرعة 

 نتائج الشركة  عليلمحه 
 

 9102من عام  ولالربع األ  
 

 لطبع اٌصسٟ(.١ٍِ58.2ْٛ خ١ٕٗ ) 633.1% ٌخبٍغ 2اإل٠شاداث بٕغبت  ٔخفعجا ِٓ % 

 بٍغ١% 3ٌزدُ اٌّب١ؼبث بٕغبت  ٔخفط١ٍِْٛ خ١ٕٗ، وّب ا 330.9% ٌخبٍغ 6إ٠شاداث اٌصسٟ بٕغبت  ٔخفعجا  

 % حصذ٠ش(. ١ٍِ66.5ْٛ لطؼت ) 1.2

 بٍغ١%  5ٌزدُ اٌّب١ؼبث بٕغـبت  ٔخفطاّب ب١ٍِٕ١ْٛ خ١ٕٗ،  246.4% ٌخبٍغ 2إ٠شاداث اٌبـالغ بٕغبت  اسحفؼج    

 % حصذ٠ش(.١ٍِ30.3ْٛ ِخش ِشبغ ) 6

 ١ٌبٍغ 6ّب١ؼبث بٕغبت اٌزدُ  سحفغاوّب ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ،  19.8% ٌخبٍغ 13إ٠شاداث خالغبث ا١ٌّبٖ بٕغبت  اسحفؼج %

 لطؼت.  23,635

 ٔفظ اٌفخشة  ػٓ ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 82.9 بٍغ بشبر حشغ١ٍِٟمبسٔت  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 34.4بٍغ  ٝحشغ١ٍسبر  ٚيعدً اٌشبغ األ

 .١ٍِْٛ خ١ٕٗ أسببذ اعخثٕبئ١ت( 25.5ِبٍغ  2018)٠خعّٓ اٌشبغ األٚي ِٓ ػبَ  بَ اٌغببك.اٌؼ ِٓ

 ٔفظ اٌفخشة  ػٓ ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 24.4سبر ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔت بصبفٝ  28.1 جبٍغ خغبسةصبفٟ  ٚيألعدً اٌشبغ ا

 .اٌؼبَ اٌغببك ِٓ

من بٌئة اقتصادٌة غٌر  ىتعان ناشركتال تزال  "رئٌس مجلس اإلدارة بقوله  -وقد علق السٌد / جلبرت غرغور
هوامش السعار  واأل اتمتوسط ىف -مقارنة بالربع السابق-على الرغم من بعض التحسٌنات القوٌة  الئمةم
 .اٌفبئذة فومصرو

 فً التأثٌر على أدائنا.المرتفع والتضخم المنخفض المرتفعة والطلب  الفائدةاستمرت تكالٌف  مقارنة بالعام السابق

والجهود الناجحة فً إدارة مستوٌات قطاع البالط التحسٌنات الحقٌقٌة فً  بطلت نتٌجةأامل سالفة الذكر كل العو
تحسن البٌئة  ىفآملٌن المراقبٌن لبٌة اغ. نواصل مع تكلفة التموٌلخفٌض وتٌة دٌونلما خفٌضوت متداولةاألصول ال

 مصر. ىقتصادٌة للصناعة فاإل

 ىوه - النشرة اإلخبارٌة األخٌرةفى التً كتبت عنها و - بجدٌة لبنانفى  تابعةالبدأت خطة إعادة الهٌكلة لشركتنا 
التكالٌف  ىتخفٌض اإلنتاج والموظفٌن  وتخفٌضات كبٌرة فعن طرٌق  -ككل نشطتناجزء مهم من التحول فً أ

عالٌة وغٌر  اآلثار المباشرة ستكون سلبٌة على األرباح حٌث إننا نتحمل مصارٌف .رٌبشكل كب المخزون فٌضوتخ
 ىالمتمثل ف ىأن الهدف االستراتٌجثق أ ومع ذلك  مع ربح ضئٌل. خفض المخزونهٌكلة والإعادة  نتٌجة متكررة
 إلى تحسٌن وضع المجموعة بشكل كبٌر. ىمصرٌة أقل تكلفة سٌؤد نتجاتبم لبنان إنتاج واستبدال ٌةالنقدتحرٌر 

محل  ىالتابعة بمجرد أن ٌحل المنتج المصر ةحٌة الشركهذا العام وستتحسن رب ىآثار التدفق النقدسوف نرى 
 .السنوات المقبلة ىف مخزونالمبٌعات من ال

 هالها قٌمة عالٌة ولكن األصول المجموعة تحسن كبٌر آخر عند بٌع فائض األصول العقارٌة فً لبنان. هذه تشهدس
 سٌولة فً هذا الوقت.ال ت سرٌعةلٌس
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 ىالت ةإلداراجهود  ا  وتعكس جٌد إلى حٍد ما مرضٌةتعتبر التً نقدمها الٌوم  فً ظل الظروف الصعبة  فإن النتائج
 ٌة للتغلب على الصعوبات الحالٌة.تستمر فً العمل بجد وفعال

عمل الشاق. لقد ال نتٌجةنرى أن لقد بدأنا  ٚأظبف اٌغ١ذ/ غب٘ش غشغٛس، اٌشئ١ظ اٌخٕف١زٞ ٌششوت ١ٌغ١ىٛ ِصش:
كما تم التحكم فى على الرغم من انخفاض اإلٌرادات   ارنة بالربع السابقمقشهدنا زٌادة فً هوامش الربح 

الذي أثر على أرقامنا  ىكان العامل السلبً الرئٌسلقد  الفائدة. مصروففً  حقٌقٌا   نرى تحسنا  أن التكالٌف وبدأنا 
 .قارنة بالربع السابقمالصادرات فى  نخفاضوكذلك اإل مقارنة بالعام السابق مصر ىخالل هذا الربع هو التباطؤ ف

 ىعلى الرغم من ارتفاع األسعار ف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق٪  01مبٌعات فً مصر بنسبة الانخفضت 
كذلك الضعف و ىالقنوات التجارٌة فعبر . تستمر المبٌعات مبٌعاتجمٌع القطاعات مع استمرار انخفاض أحجام ال

 كل الدفع والتحصٌل.ابسبب مش ا  أٌضالربع  هذا فً وعاتالمشرمبٌعات  ؤتباط

حؼ٠ٛط اسحفبع  ٝلّٕب بض٠بدة إٔخبج األدٚاث اٌصس١ت ٚاٌبالغ ٚلّٕب بخخف١عبث وب١شة فٟ اٌخىب١ٌف ٚاٌخٟ عبػذث ف

ٚحم١ًٍ حىب١ٌف األدٚاث  ِمبسٔت ببٌؼبَ اٌغببكػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ٌٍسفبظ ػٍٝ حىب١ٌف اٌبالغ ثببخت  ٝاٌخعخُ اٌخشاوّ

ِدًّ  ٝٔخفبض فػٍٝ اٌشغُ ِٓ اإلأٔٗ  ٝ. ٘زا اٌخسغٓ فٟ األعؼبس ٚاٌخىب١ٌف ٠ؼٕاٌغببكشبغ ٌِمبسٔت بباٌصس١ت 

 .اٌغببكشبغ ِمبسٔت ببٌاٌىب١ش  اٌخسغٓٔشٜ بؼط أْ ٠ّىٕٕب  ٗأٔ ِمبسٔت ببٌؼبَ اٌغببك إال شبرٌاٚ٘بِش 

 ا  ػٍٝ األعؼبس ٔظش ب  ٗ ظغٛغِٓ اٌّسخًّ أْ ٔٛاخٚ. 2019ػبَ ف١ّب حبمٝ ِٓ  ةوب١ش ٠بثذأِبِٕب حسببٌطبغ ال ٠ضاي 

ِٓ ِخٛعػ عؼش  % 8-3 ػٍٝ زٛاٌٝ غخسٛرٌذٚالس عٛف حخعبػف ٌخٚا ٜألْ اٌمٛة إٌغب١ت ٌٍد١ٕٗ اٌّصش

 ىف إلنخفاضافى سٌستمر  ِمبسٔت ببٌؼبَ اٌغببكنخفاض حجم المبٌعات ٌبدو أن ا .ٜاٌخصذ٠ش ببٌد١ٕٗ اٌّصش
د الضغط ٌزٌلٌبٌا مما  ىباإلضافة إلى تجدد الصراع فاألساسٌٌن  التصنٌع للغٌر من عمالءالمملكة المتحدة واثنٌن 

مصر والتصدٌر على  ىضعف السوق فً مصر. سنبذل قصارى جهدنا لزٌادة المبٌعات ف ٌتفاقمعلى الصادرات ل
 مدار العام.

ػٍٝ  ب  ظغطرٌه ٠غبب ، ِٚٓ اٌّشخر أْ اٌفصٛي اٌمبدِت ٝخفط اإلٔخبج فعٕإٔٔب  ٝإْ أخفبض اٌّب١ؼبث ٠ؼٕ

١ٔٛ٠ٛ شٙشٜ . عٛف ٠خفبلُ ٘زا ِٓ خالي إٌغبء اٌذػُ ٚاٌخعخُ اٌّخٛلغ فٟ ِٝمبسٔت ببٌشبغ اٌسبٌ٘بِش اٌشبر 

.ٛ١ٌٛ٠ٚ 

تابعة  شركة خرأل ىالضرٌب اإلعفاءإنتهاء ن أ  حٌث للتحسٌن مجاال  ٌمثالن  ا  أٌض ةهٌكلالو ٌبٌةالضراألعباء إن 
خسارة قبل  تحقٌقع الشركة ضرائب كبٌرة على الرغم من   وتدفىبٌالضرالعبئ فً مصر قد شهد زٌادة فً 

عمال لتحقٌق األخطط مختلفة إلعادة هٌكلة وضع نعمل على كما أننا . مستوى المٌزانٌة المجمعةالضرٌبة على 
سٌكون هذا هو  .األمثل ىبشأن الهٌكل الضرٌب رةعلى المشو للحصول ا  أٌضسعى سنأننا   كما ا االستراتٌجٌةأهدافن
 .9102لعام  ىٌز الرئٌسالترك

 على الرغم من أن التدفقات النقدٌة كانت سلبٌة بشكل طفٌف فً الربع األول  إال أننا نتوقع مواصلة تخفٌض
أو على األقل  ٌةبدعم من إعادة الهٌكلة فً لبنان. هدفنا هو تولٌد نقد 9102عام  ىف عمالءالمخزون وال أرصدة

أو  9102الدٌن عند مستوٌات نهاٌة عام  ىمع الحفاظ على صاف 9102عام  فً دةمحاٌ ةالنقدٌ اتالحفاظ على تدفق
 رئٌسٌا  فً استدامة أعمالنا والعودة إلى الربحٌة على المدى الطوٌل. لعام. ٌظل تخفٌض الدٌون عامال  هذا الأفضل 

ذلك   نحن مضطرون إلى حد ما للتغلب على السلبٌات الدورٌة لإلصالحات االقتصادٌة فً مصر. فً غضون
مكاسب الكفاءة وخفض  وزٌادة  سنحاول الدفاع عن الهوامش وإعادة بنائها من خالل استعادة أحجام المبٌعات

 حجم تخفٌضرأس المال العامل و وضبط  رفع األسعار فً أسواق التصدٌر واألسواق المحلٌةو  التكالٌف
 األصول.

مخاطر سعر الصرف. من خالل هذه الجهود  ل اهنتبالدٌن لتقلٌل الفائدة مع اإل مكوناتسوف نستمر فً ضبط 
 سنواصل العمل من أجل تحقٌق أفضل نتٌجة ممكنة على الرغم من التحدٌات التً نواجهها.
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 إيرادات وربحية ليسيكو 
 

   لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % األولألي بع  

 02/02 9102 9102 )مليون ج.م(

 %94 393.4 330.9 ألي حً 

 %102 242.1 246.4 أليبالط

 %113 13.6 19.8 خالطئ  أليرٌئه

 %29 65331 63731 المبيعات 

 %(2.0) %60.2 %58.2 ألي حً/ أليربٌعئ  )%(

 %101 (509.4) (512.2) ت لفة أليربٌعئ   

 %2.4 %(38.0) %(80.4) ت لفة أليربٌعئ  /  ئفً أليربٌعئ  )%(

 %97 14336 19432 مجمل الربح 

 %(2.4) %22.0 %19.6 )%( هئرش رجرل ألي بح 

 %103 (81.6)  (84.4)  ر ئ ٌف تم ٌع مإدأل ٌه ) . .أ(

 %0.3 %(12.5) %(13.2)  . .أ / أليربٌعئ  )%(

 - 20.9 (6.1)  /)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى  ئفً إٌ ألدأل

 - %3.2 %(1.0) /)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى )%(  ئفً إٌ ألدأل

 %49 9932 3434 أرباح التشغيل

 %(3.3) %12.3 %5.4  بئح أليتشغٌل )%(هئرش أ

 - 9434 (9931)  الربح)الخسارة( /  صافي

 - %3.3 -  )%(هئرش  ئفً ألي بح 

 
 الخسارة ىافوص الربح إلى انخفاض هامش ىانخفاض مبيعات األدوات الصحية والهوامش يؤد :9102من عام  ولالربع األ

حسم١ك ، ِّب أدٜ إٌٝ ِمبسٔت ببٌؼبَ اٌغببكٌششوت اإٌٝ أخفبض ٘بِش سبر  أدٜ أخفبض زدُ ِب١ؼبث األدٚاث اٌصس١ت ٚسبس١خٙب

ِغ اسحفبع ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك ، فمذ حسغٕج ِمبسٔت ببٌؼبَ اٌغببك ٌشبغ. فٟ ز١ٓ أْ األدٚاث اٌصس١ت وبٔج أعٛأفٝ اخغبسة صبفٝ 

 اٌخىب١ٌف.اٌخسىُ فٝ  اعخّشاسعبػذ ػٍٝ لذ ُ اإلٔخبج ص٠بدة زد، وّب أْ األسلبَ ٠ظٙش ػٍٝاٌصبدساث  حأث١ش األعؼبس فٟ ِصش، ٚبذأ

) اٌشبغ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 633.1ٌخصً إٌٝ  اٌغببك ِٓ اٌؼبَبٕفظ اٌفخشة : ِمبسٔت 2بٕغبت  ٚياٌششوت خالي اٌشبغ األإ٠شاداث  ٔخفعجا

 شاداث األدٚاث اٌصس١ت.ٚاٌزٜ لببٍٗ أخفبض إ٠ ِب١ؼبث اٌبالغ إ٠شاداثاسحفبع  ِغ( ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 653:  2018ِٓ ػبَ  ٚياأل

ِٓ ػبَ  ٚياأل) اٌشبغ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 265.2اٌغببك ٌخصً إٌٝ  ِٓ اٌؼبَبٕفظ اٌفخشة ِمبسٔت % 10بٕغبت  ّس١ٍت٠شاداث اٌاإل ٔخفعجا

 331.9اٌغببك ٌخصً إٌٝ  ِٓ اٌؼبَبٕفظ اٌفخشة ِمبسٔت % 4بٕغبت  خصذ٠شإ٠شاداث اٌ سحفؼج، ب١ّٕب ا(١ٍِْٗٛ خ١ٕ 295.3:  2018

 .(١ٍِْٗٛ خ١ٕ 353.3:  2018ِٓ ػبَ  ٚياأل) اٌشبغ ْٛ خ١ٕٗ ١ٍِ

ّٕٛ فٝ ِب١ؼبث اٌِغ  ( خ١ٍِٗ١ْٕٛ  656.3:  2018ِٓ ػبَ  شابغٌ% ) اٌشبغ ا3اال٠شاداث بٕغبت  ٔخفعجِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك فمذ ا

 331.9ببٌشبغ اٌغببك ٌخصً إٌٝ بسٔت ِم% 10بٕغبت  خصذ٠شاسحفؼج إ٠شاداث اٌ .ّس١ٍتّب١ؼبث اٌاٌلببٍٗ أخفبض فٝ ٚاٌزٜ  خصذ٠شاٌ

ببٌشبغ اٌغببك ِمبسٔت % 13بٕغبت  ّس١ٍت٠شاداث اٌاإل، ب١ّٕب أخفعج (١ٍِْٗٛ خ١ٕ 333.8: 2018ِٓ ػبَ  ٌشابغ) اٌشبغ ا١ٍِْٛ خ١ٕٗ 

مطبػبث ِخٛعطبث أعؼبس خ١ّغ اٌ سحفؼجا .(١ٍِْٗٛ خ١ٕ 318.5:  2018ِٓ ػبَ  شابغ) اٌشبغ ا١ٌٍِْٛ خ١ٕٗ  265.2ٌخصً إٌٝ 

ٚاٌض٠بدة فٝ  2019ٚحسشوبث األعؼبس فٝ اٌغٛق اٌّسٍٝ ِٕز بذا٠ت ػبَ  اٌض٠بداث فٝ أعؼبس اٌخصذ٠ش بغببببٌشبغ اٌغببك ِمبسٔت 

 أعؼبس حشى١ٍت ِٕخدبث اٌخصذ٠ش.

:  2018ػبَ  ِٓ ٚياأل) اٌشبغ  خ١ٍِٗ١ْٕٛ  512.2% ٌخبٍغ 1ّب١ؼبث ِمبسٔت بٕفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك بٕغبت اٌحىٍفت  سحفؼجا

 .( خ١ٍِٗ١ْٕٛ  509.4
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 ٚياأل) اٌشبغ  خ١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ124.9بٍغ ِمبسٔت بٕفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك % 13بٕغبت  شابغاٌششوت فٝ اٌشبغ اٌِدًّ سبر  ٔخفطا

ٔفظ  % ػ22ٓ% ِمبسٔت بـ 19.6 ٔمطت ١ٌصً 2.4ذاس مبّ اٌششوت٘بِش ِدًّ سبر أخفط  .(خ١ٍِٗ١ْٕٛ  143.6:  2018ِٓ ػبَ 

 .اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك

٘بِش ِدًّ  سحفغ( وّب اخ١ٍِٗ١ْٕٛ  93.2:  2018ِٓ ػبَ  شابغ% ) اٌشبغ اٌ 29ِدًّ اٌشبر بٕغبت  سحفغِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك ا

 .%(14.8: 2018ِٓ ػبَ  شابغٔمطت ِئ٠ٛت )اٌشبغ اٌ 4.8سبر اٌششوت بّمذاس 

١ٍِْٛ  81.6 :2018ِٓ ػبَ  ٚياأل)اٌشبغ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 84.4: ٌخبٍغ 3داس٠ت بٕغبت اٌّصشٚفبث اٌب١ؼ١ت ٚاإل اسحفؼجٚ بصٛسة ِطٍمت، 

ِٓ  ٚي)اٌشبغ األ %13.2ٌخبٍغ  ٔمطت ِئ٠ٛت 0.3بّمذاس  ِٓ صبفٟ اٌّب١ؼبثداس٠ت ٔغبت اٌّصشٚفبث اٌب١ؼ١ت ٚاإلاسحفؼج وّب ، خ١ٕٗ(

 .(%12.5: 2018ػبَ 

وّب ، (١ٍِْٛ خ١ٕٗ 92.6 :2018ِٓ ػبَ  شابغ)اٌشبغ اٌ :9داس٠ت بٕغبت ٚاإلاٌّصشٚفبث اٌب١ؼ١ت  ٔخفعجِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك ا

 %(.14.1 :2018ِٓ ػبَ  شابغ)اٌشبغ اٌ ٔمطت ِئ٠ٛت 0.9داس٠ت بّمذاسٔغبت اٌّصشٚفبث اٌب١ؼ١ت ٚاإل ٔخفعجا

١ٍْٛ خ١ٕٗ فٝ ِ 20.9حشغ١ٍ١ت بٍغج  إ٠شاداثصبفٝ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔت ب 6.1عدٍج اٌششوت صبفٝ ِصبس٠ف حشغ١ٍ١ت بٍغج 

 .١ٍِْٛ خ١ٕٗ ٔبحدت ِٓ فشٚق إػبدة حغؼ١ش اٌغبص اٌطب١ؼٝ 25.5ِمذاس٘ب  اعخثٕبئ١تأسببذ  ٚاٌخٝ حخعّٓ 2018ِٓ ػبَ  ٚياألاٌشبغ 

 .2018فٝ اٌشبغ األٚي ِٓ ػبَ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 4.6غدً اٌششوت صبفٝ ِصبس٠ف حشغ١ٍ١ت ح عخثٕبئ١تاإلببعخبؼبد ٘زٖ األسببذ 

ِمبسٔت  2019ِٓ ػبَ  ٚياٌشبغ األفٝ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ ١ٌ34.4صً  %59ٕغبت ب لبً اٌفبئذة ٚاٌعش٠بت(سبر ) ٍٝخشغ١أخفط اٌشبر اٌ

٘بِش اٌشبر ٔغبت وّب أخفعج ، ( ػٓ ٔفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك. ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 82.9لذسٖ  لبً اٌفبئذة ٚاٌعش٠بت(سبر )بشبر حشغ١ٍٝ 

 25.5عخثٕبئ١ت اٌببٌغت ببعخبؼبد األسببذ اإل %(.12.3: 2018)اٌشبغ األٚي ِٓ ػبَ  %5.4ٔمطت ِئ٠ٛت ٌخصً  3.3اٌخشغ١ٍٝ بّمذاس 

ِمبسٔت  %٠40ىْٛ لذ أخفط بٕغبت  2019ٌٍشبغ األٚي ِٓ ػبَ  ، فئْ اٌشبر اٌخشغ١ٍِ2018ٍٝ١ْٛ خ١ٕٗ فٝ اٌشبغ األٚي ِٓ ػبَ 

فئْ ٔخبئح اٌشبغ األٚي ِٓ ػبَ  ِٚٓ ثُ، 2018شابغ ِٓ ػبَ خغبسة حشغ١ٍ١ت فٝ اٌشبغ اٌ عدٍج اٌششوت بٕفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك.

 حسغٕج ِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك.لذ  2019

١ٍِْٛ  51.1ٌخصً  2019ِٓ ػبَ  ٚي% ِمبسٔت ببٌؼبَ اٌغببك خالي اٌشبغ األ2بٕغبت  ١ٍ٠ّٛتخاٌ بثفّٚصشاٌصبفٝ  ٔخفعجا

 5.2 لذس٘بخغبئش عؼش ػٍّت  ٔخ١دت ،2018ِٓ ػبَ  ٚيألفٝ اٌشبغ ا خ١ٍِٗ١ْٕٛ  51.9 جبٍغ ١ٍ٠ّٛتح ّصبس٠فبِمبسٔت  خ١ٕٗ

أخفبض  أثش ِّب أعفش ػٓ إٌغبء ١ٍِْٛ خ١ٕٗ فٝ ٔفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك 5.1 لذس٘ب١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔت بأسببذ عؼش ػٍّت 

 .ٛائذاٌف ِصبس٠فأخفبض ٚؼش اٌفبئذة اٌفؼبي عِؼذي 

 ١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 51.3: 2018)اٌشبغ اٌشابغ ِٓ ػبَ % ١ٍ٠ّٛ1ت بٕغبت خاٌ اٌّصشٚفبثِمبسٔت ببٌشبغ اٌغببك أخفعج صبفٝ 

١ٍِْٛ خ١ٕت ػٓ ٔفظ اٌفخشة  ١ٍِ6.9ْٛ خ١ٕت ِمببً ِصشٚفبث ظش٠ب١ت لذس٘ب  13.3ِصشٚفبث ظش٠ب١ت لذس٘ب  صبفٝعدٍج اٌششوت 

زذٜ زٌه أخٙبء اإلػفبء اٌعش٠بٝ إلوٚ ،١ٍِْٛ خ١ٕٗ 3.6 تاٌببٌغ٠ؼبث خٛصاٌ ػٍٝ عش٠بتا٠ٌٚأحٝ ٘زا األسحفبع بغبب  ِٓ اٌؼبَ اٌغببك

 .2019ِٕز بذا٠ت ػبَ  خببؼتاٌششوبث اٌ

١ٍِْٛ ز١ٕٗ ػٓ ٔفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ  24.4سبر بصبفٝ ِمبسٔت  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 28.1لذس٘ب  ٚيألفٟ اٌشبغ اخغبسة صبفٝ اٌششوت عدٍج 

 .اٌغببك
 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 14من  5صفحة             9112مايى  14

 التحليل القطاعي

 األدوات الصحية
 

 % األول ألي بع 

 9102 9102 02/02 

    ربٌعئ  ألي حً )بئسيف قطعة(

 %85 438 332 ر   

 %99 20 20 يبنئن  

 %98 394 339 ت دٌ  

 %23 17953 17171 )بئسيف قطعة(ربٌعئ  ألي حً 

 %3.1 %63.4 %66.5 تصدير / المبيعات %

    

 %24 32334 37132 إٌ ألد ربٌعئ  ألي حً )رلٌمن ج. ( 

 %101 313.9 316.8 /قطعة( رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج. 

 %112 218.0 244.6 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %105 (233.2) (286.3) ت لفة ربٌعئ  ألي حً  

 %30 120.2 84.6 رجرل  بح قطئع ألي حً

 %(3.3) %30.5 %22.8 هئرش رجرل  بح قطئع ألي حً 

 

 نخفضأل .قطعة( 21,777 ألنخفض% )7ٌة خالل ألي بع بنيبة حج  ربٌعئ  ألسدمأل  ألي ح نخفضأل:  9102عام  من ولاألالربع 

 21,770  نخفضأل% )1بنيبة  ت دٌ ربٌعئ  ألي  نخفضأل م ،قطعة( 66,777 نخفض% )أل21بنيبة  يرحلٌةربٌعئ  ألأليحج  

 .عند نفس ريتمى ألي بع ألسمل رن أليعئ  ألييئبق يبنئنحج  ربٌعئ   مظل ،قطعة(

ربٌعئ  ألييمق أليرحلٌة   مألنخفض ،قطعة( 231,911 نخفضأل% )20حج  أليربٌعئ  بنيبة  ألنخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  

 رئ ألنخفض  ،(قطعة  207,722 نخفضأل) %21بنيبة  أليت دٌ حج  ربٌعئ   نخفضألم( قطعة 17,233 ألنخفض % )6بنيبة 

 .قطعة( 7,200 نخفضأل% )27ربٌعئ  يبنئن بنيبة  حج 

 326.2يٌبلغ رقئ نة بئي بع ألييئبق % 9م % رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق2يبة بندمأل  ألي حٌة ألسيعئ  أرتميط   تفعأل
بيبب ألإل تفئع فى أيعئ   (جنٌه  129.7:  1022  ألبعمألي بع ألي جنٌه 323.9:  1022رن عئ   مل)ألي بع ألس جنٌه يلقطعة

 ر  ى م ٌئدة نيبة ربٌعئ  أليرش معئ  فى ر  .رن أل تفئع أليجنٌه أليعلى ألي غ  م أليت دٌ  مأليرحلى رع تحين تش ٌلة أليرنتجئ 

:  1022رن عئ   مل) ألي بع ألس رلٌمن جنٌه 370.9يتبلغ  يئبق% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي6ألإلٌ ألدأل  بنيبة  نخفض أل

 .(جنٌهرلٌمن  393.7

نيبة ربٌعئ    تفع ألم ،(جنٌهٌمن رل 377.7:  1022رن عئ    ألبع% )ألي بع ألي1ألالٌ ألدأل  بنيبة  نخفض ألرقئ نة بئي بع ألييئبق 

 %(.77:  1022رن عئ    ألبعنقطة رجمٌة رقئ نة بئي بع ألييئبق )ألي بع ألي 1أليت دٌ  برقدأل  

أليتضخ  ألير تفع فً نتٌجة  جنٌه يلقطعة 177.6يٌبلغ  ألييئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  % 21رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة  أل تفع

 يلقطعة(. جنٌه 130.9:  1022رن عئ    ألبع)ألي بع ألي% 6يلقطعة  رتميط ت لفة أليربٌعئ   تفعئبق ألرقئ نة بئي بع أليي ر  .

 ألنخفض رئ  ،(جنٌهرلٌمن  210.1:  1022رن عئ   مل) ألي بع ألس جنٌهرلٌمن  27.6 % يٌبلغ30ألي بح بنيبة رجرل  ألنخفض
% (. رقئ نة بئي بع ألييئبق 30.1:  1022رن عئ   ملألس% ) ألي بع 11.2نقطة رجمٌة يٌ ل أليى  7.7هئرش رجرل ألي بح برقدأل  

 1.1هئرش رجرل ألي بح برقدأل    تفع(  رئ ألجنٌهرلٌمن  76.7:  1022رن عئ    ألبع% ) ألي بع ألي20رجرل ألي بح بنيبة   تفعأل
 .%(10.3:  1022رن عئ    ألبعط رجمٌة ) ألي بع أليئنق
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 البالط

 

 % األولألي بع  

 9102 9102 02/02 

    ئ  أليبالط )بئسيف رت  ر بع(ربٌع

 %80 55039 45055 ر  

 %158 31 112 يبنئن 

 %156 15185 15844 ت دٌ  

 %25 67925 67111 مبيعات البالط 

 %11.8 %18.8 %30.3 ت دٌ  / أليربٌعئ  %

    

 %119 94931 94634 إيراد مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %103 38.5 41.0 (1رتميط يع  أليبٌع )ج.  / 

 %100 35.5 35.5 (1رتميط أليت لفة )ج.  /  

 %95 (223.8) (213.1) ت لفة ربٌعئ  أليبالط 

 %182 18.3 33.3 رجرل  بح قطئع أليبالط

 %6.0 %3.5 %13.5 طئع أليبالط قهئرش رجرل  بح 

 127,062 نخفضألعئ  ألييئبق )% رقئ نة بنفس أليفت ة رن ألي1حج  ربٌعئ  أليبالط بنيبة  نخفضأل: 9102من عام  األول الربع
 612,777  أل تفع% )16بنيبة  ت دٌ ربٌعئ  أليأل تفع  . 1029رن عئ   ملر بع فى ألي بع ألس رلٌمن رت  6رت  ر بع( يٌبلغ 

% 10بنيبة  رحلٌةربٌعئ  أليأليرت  ر بع (، بٌنرئ ألنخفض   72,020% )أل تفع  12بنيبة  يبنئن ربٌعئ   تفع ألم، رت  ر بع(
 .رت  ر بع( 923,111 نخفض أل)

% 66بنيبة  ت دٌ ربٌعئ  أليأل تفع   ،(رت  ر بع 716,091 نخفضأل% )7ربٌعئ  بنيبة أليحج   نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق 
 نخفضأل رئ  ،رت  ر بع(رلٌمن  2,1ألنخفض  % )11بنيبة  رحلٌةربٌعئ  أليألي، بٌنرئ ألنخفض  رت  ر بع( 733,660 أل تفع )

 رت  ر بع (. 29,930 نخفضأل% )21حج  ربٌعئ  يبنئن بنيبة 

ي ٌئدة يٌع س ألآلثئ  أليت أل رٌة جنٌه يلرت  ألير بع  72يٌبلغ رقئ نة بئيعئ  ألييئبق % 7رتميط  ئفً أيعئ  أليبٌع بنيبة   تفعأل
 .م ٌئدة نيبة ربٌعئ  أليت دٌ  سثنى عش  ش:  أليرئضٌةيعئ  فى ألييمق أليرحلٌة على ردأل  ألألس

 .يلرت ( جنٌه 32.7:  1022رن عئ    ألبع% )ألي بع ألي6بنيبة  يط ألييع رتم  تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل

  1029رن عئ   ملرلٌمن جنٌه فى ألي بع ألس 176.7% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ 1ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة أل تفع  
 (.جنٌهرلٌمن  171.2:  1022رن عئ   ملس)ألي بع أل

   .(جنٌهرلٌمن  110.3:  1022رن عئ    ألبع% )ألي بع ألي1ألالٌ ألدأل  بنيبة  نخفض ألرقئ نة بئي بع ألييئبق  

 ٌئدة ألإلنتئج مرش معئ  ، مقد يئعد يئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي جنٌه يلرت  31.1ثئبتئً عند  أليرت رتميط ت لفة  ظل
 .ألسثنى عش  ش:  أليرئضٌة خاللفى ر   بعض تأثٌ  أليتضخ  ألير تفع  حد رنأليمفم أل  فى أليت لفة فى ألي

 .يلرت  ألير بع( جنٌه 37.2: 1022رن عئ    ألبع% )ألي بع ألي1بنيبة  ت رتميط ت لفة ألير نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق أل

 رئ  ،رلٌمن جنٌه( 22.3:  1022رن عئ   مل)ألي بع ألس جنٌهرلٌمن  33.3 % يٌ ل21بنيبة  بح قطئع أليبالط رجرل   تفعأل
 .%(7.1: 1022رن عئ   مل% )ألي بع ألس23.1يٌ ل  نقطة رجمٌة 6برقدأل    بح هئرش رجرل ألي تفع أل

هئرش   تفع(  رئ ألجنٌهرلٌمن  20.2:  1022رن عئ    ألبع% ) ألي بع ألي130رجرل ألي بح بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل
 .%(7:  1022رن عئ    ألبعنقطة رجمٌة ) ألي بع ألي 9.1رجرل ألي بح برقدأل 
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 لمياهخالطات ا

 

 % األول ألي بع 

 9102 9102 02/02 

    ربٌعئ  خالطئ  أليرٌئه )بئيقطعة(

 %108 215969 235630 ر  

 %2 321 5 ت دٌ 

 %116 997921 937635 )بالقطعة(مبيعات خالطات المياه 

 %(1.4) %1.4 %0.0 ت دٌ  / أليربٌعئ  %

 %113 1736 1239 إيراد مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %106 389.6 838.3 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %93 553.5 539.8 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %103 (12.4) (12.8)   خالطئ  أليرٌئهت لفة ربٌعئ  

 %136 5.2 3.1 خالطئ  أليرٌئهرجرل  بح 

 %6.2 %29.4 %35.6 خالطئ  أليرٌئههئرش رجرل  بح 

 

 : 9109من عام  ولالربع األ

عن نفس أليفت ة رن قطعة  11,190قطعة رقئ نة بـ  13,631% يٌبلغ 6بنيبة  1029رن عئ   ملسحج  ربٌعئ  ألي بع أل  تفعأل

 .(قطعة 31,200:  1022رن عئ   ي ألبع% ) ألي بع أل33حج  أليربٌعئ  بنيبة  نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق فقد أل .أليعئ  ألييئبق

 جنٌه 729.6:  1022رن عئ   سمل)ألي بع أل جنٌه يلقطعة 232.3% يٌ ل إيى 6بنيبة  أل تفع رتميط  ئفى يع  بٌع أليقطعة

  تفعألرقئ نة بئي بع ألييئبق  .ٌحجب بعض ألي ٌئدة فً ألسيعئ  أليتً تر  خالل أليفت ة ىأليذ فى تش ٌلة أليرنت تغٌٌ  أليرع  يلقطعة(

 .يلقطعة( جنٌه 207:  1022رن عئ    ألبع% ) ألي بع ألي7 ئفى ألييع  بنيبة  رتميط

 مل)ألي بع ألس رلٌمن جنٌه 29.2% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يت ل إيى 23رن أليعئ  بنيبة  ملألٌ ألدأل  ألي بع ألس  تفع أل

 1022رن عئ   ألي ألبع% )ألي بع 30ألالٌ ألدأل  بنيبة  نخفض (. رقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  ألجنٌهرلٌمن  27.6: 1022رن عئ  

% بٌنرئ بلغ  هذه ألينيبة عن نفس أليفت ة 3.2ٌ ألدأل  أليرجرعة يبة ألٌ ألدأل  قطئع أليخالطئ  رن ألإل( . بلغ  نجنٌهرلٌمن  12.3: 

 . أليرجرعةٌ ألدأل  إجرئيى إ% رن 1.7رن أليعئ  ألييئبق 

ع س يٌ جنٌه يلقطعة( 117.1: 1022رن عئ   مل)ألي بع ألسجنٌه يلقطعة  139.2% يٌبلغ 3رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة  نخفضأل

 122.2:  1022رن عئ    ألبع)ألي بع ألي %6رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل. تش ٌلة أليرنتجئ  أليربئعة 

 يلقطعة(. جنٌه

 مل)ألي بع ألس رلٌمن جنٌه 7.2 ل إيى ٌ% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق ي36رن أليعئ  بنيبة  ملرجرل  بح ألي بع ألس  تفعأل

)ألي بع ألسمل رن  %31.6نقطة رجمٌة يت ل  6.1نيبة هئرش رجرل ألي بح برقدأل   تفع أل رئ ، رلٌمن جنٌه( 1.1: 1022  رن عئ

 . رلٌمن جنٌه( 19.7: 1022عئ  

هئرش  نخفض رئ أل (جنٌهرلٌمن  20.7:  1022رن عئ    ألبع) ألي بع ألي% 37رجرل ألي بح بنيبة  نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق 

 .% (36.7:  1022رن عئ    ألبع)ألي بع ألينقطة رجمٌة  2.2قدأل  رجرل ألي بح بر
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: 1022رن عئ   مل) ألي بع ألس% رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  ة 1.6  ل أليىتنيبة رجرل  بح قطئع أليخالطئ  ي   تفعأل

نقطة رجمٌة  1أل نيبة رجرل  بح قطئع أليخالطئ  رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  ة برقد نخفض رقئ نة بئي بع ألييئبق أل .%(3.6

 %(.20.7: 1022رن عئ   ي ألبع)ألي بع أل

  المركز المالي 

 1,206.1: 1022) جنٌهرلٌمن  1,797.3  ل إيى% يت0.7بنيبة  1029رئ س ن:ئٌة فى   قٌرة أ مل ش  ة يٌيٌ م نخفضأل

 .1029عئ  مل رن ألي بع ألسخالل  مألس مل أليثئبتة عرالءمألي ألينقدٌةإلنخفئض فى رلٌمن جنٌه( ب فة أيئيٌة نتٌجة أل

  ٌئدةألينتٌجة أيئيٌئً رلٌمن جنٌه(  2,903.7: 1022) .رلٌمن جنٌه 2,921  ل إيىيت% 0.7يت ألرئ  بنيبة إجرئيً ألإل   تفعأل

 .1029عئ  ألي بع ألسمل رن خالل  دألجنٌنفى ألي

 جنٌهرلٌمن  2,311.2 نة بـ رقئ جنٌهرلٌمن  2,372.1 ٌ ل إيىي  جنٌهرلٌمن  20.1% رئ ٌعئدل 2إجرئيى أليدٌن بنيبة  نخفضأل

 .1022ن:ئٌة عئ  فى 

فى  جنٌهرلٌمن  2,261.1رقئ نة بـ  هرلٌمن جنٌ 2,229.1 ٌ ل إيىي جنٌهلٌمن ر 17.3% رئ ٌعئدل 1 ئفى أليدٌن بنيبة   تفعأل

 .1022ن:ئٌة عئ  

 .1022ً ن:ئٌة عئ  ف 2.31رقئ نة برعدل  2.32 إيى % يت ل7.3بنيبة  أل تفع  نيبة  ئفى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌة

رلٌمن جنٌه فى  2,336ه رقئ نة بـ رلٌمن جنٌ 2,377 ٌ ل إيىرلٌمن جنٌه ي 22% رئ ٌعئدل 2 أس أليرئل أليعئرل بنيبة   تفعأل

 .1022ن:ئٌة عئ  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

 ر   ىف ربٌعئ   أليحجرع ألنخفئض  1029ئ  ع ىتتع ض إٌ ألدأل  يٌيٌ م يضغمط ف :9102عام ل النظرة المستقبلية

 ض رتميط أيعئ  أليت دٌ .خف  ٌ   مأليذى بدم ه ىتقمٌة هئرة يلجنٌه ألير  مأليت دٌ  م ئن يذيك أث  رضئعف نتٌجة 

بعض ن ر معئ أليرش تعمض فً ألالنخفئض رع ضعف أليربٌعئ  أليتجئ ٌة بش ل خئص م حلٌةتيتر  أحجئ  أليربٌعئ  ألير

ألسدمأل  ألي حٌة  ىرمأل نة ذيك رن خالل إضئفة رم عٌن جدد، متقدٌ  ع مض أيعئ  جدٌدة أقل ف  ة أليش ألالنخفئض. تحئمل 

فً أليمق  نفيه، ت   ألإلدأل ة على ف ض  قئبة  ئ رة  .معئ أليرش اليت:دألف ألير ٌد رن  عرلألي مأليبالط م ٌئدة ج:د ف ٌق

فً مق   تئبة هذأل أليتق ٌ ، نش:د أليتر أل  هذأل  .أنشطتنئعلى ش مط أليدفع معلى  ٌئدة ألسيعئ  ررئ ٌضئعف أليضغط على 

 أليضعف.

رن مبدألٌة أليعئ  بٌنرئ  ئن  ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة رنخفضة.  ىفً ألي ئد أل ،  ئن  ربٌعئ  أليبالط قمٌة بش ل خئص ف

 ألسش:  أليرقبلة بيبب تجدد ألي  ألع فً يٌبٌئ. ىألير جح أن تنخفض  ئد أل  أليبالط بش ل  بٌ  ف

أليت نٌع يلغٌ  عرالء  رع ألثنٌن رنم ذيك  رنخفضةأليررل ة أليرتحدة  ىألسدمأل  ألي حٌة ف رن ألي بع ألسمل ئ د أحجئ  ربٌعتع

فتح عرالء جدد أيئيٌة رن شأن:ئ عرالء جدد متقم  بتطمٌ  ياليل بدفع عن ط ٌق أليرمأل نة ذيك  أليش  ةألي جٌيٌٌن. تحئمل 

تيعى فى أليمق  نفيه م. 1010أم أمألجل عئ   1029حتى ن:ئٌة عئ   ذيك تحققأال ٌ  جحرن ألير مقطئعئ  يمقٌة يلش  ة مي ن

 نرم أليربٌعئ .ي أليف ص ألنت:ئ ذيك عن ط ٌق  يتعمٌض ألإلدأل ة

رن أليجنٌه ألإليت يٌنً مأليٌم م رقئبل أليدمال . إذأل  مضعف  الً  ىقمة أليجنٌه ألير   بيبب ئً ضغمط ئً أٌض أل د ئيتمألجه ألي 

 بعد ت جرت:ئ يلجنٌه ألير  ى  ئيدمال ب ئد أل  أيعئ  أليذأل يمف ٌقلل رن   أليحئيٌة، فإن هأليريتمٌئهذه عند  ظل  أيعئ  أليعرلة

بحمأليً ألسيعئ  أليرحلٌة  أليش  ة أيعئ  أليت دٌ  مميت فع ٪. 20رن أليٌم م مألإليت يٌنً بنحم   ذيك  ئد ألتتنئ٪ م3بحمأليً 

 .فقط ألسيعئ  ىرن أليخيئ ة فج ء ٌعمض ذيك ي، مي ن  1029٪ خالل ألسش:  ألس بعة ألسميى رن عئ  1

يٌتأث   – رقئ نة بئيعئ  ألييئبقألنخفئضه  بئي غ  رن -ر   ىأليتضخ  فرع تأثٌ  أليضغط على أليت ئيٌف  يتر مٌتمقع أن ٌ

تش:د  ٌئدة  بٌ ة يتظل  ي ن يٌيٌ ممأليت لفة،  ىأليتضخ  ف رن آثئ  أليجنٌه بعضقمة خفف تأليدع . قد  ىر ٌد رن أليتخفٌضئ  فئيب

 ئيٌف.فً أليت 

. ت:دف أليش  ة إيى همحجر ة هذأل ألإلنخفئض عب أليتنبؤ بي عرن أليي ن ميتفٌد يٌيٌ م رن ألنخفئض أيعئ  أليفئجدة، تقد 

أليت ئيٌف، ي ن رن ألير جح أن تظل ألي:مألرش تح  أليضغط خئ ة  ىأليمف  فربئد أل  تعمٌض أليتضخ  عن ط ٌق  ٌئدة ألإلنتئج م

 ألقت ئدٌئ  أليحج . ٌقعد  تحقإيى  حملمأن ألنخفئض أليربٌعئ  يٌت

تثبٌ  أم تخفٌض أليدٌمن  رئ فعل   ىيعرالء يرحئمية ألاليتر أل  فألض أليرخ من مش مط دفع ٌخفتتتطلع يٌيٌ م إيى رمأل لة 

٪ رن دٌمن:ئ رن ألالقت ألض بئيعرلة أليرحلٌة إيى أليعرلة ألسجنبٌة رنخفضة أليت لفة  7. تتمقع أليش  ة نقل حمأليً 1022فً عئ  

 ت ئيٌف أليترمٌل.خفض  ىيمف تيئعد ف ىمأليت 1029ل رن عئ  خالل ألين ف ألسم

 ىعلى رقدأل  ألي ٌئدة ألي بٌ ة ف ألً عترد  ثٌ ت، متح  ضغط أليتضخ  1029فً بقٌة عئ  نتٌجة يذيك، رن ألير جح أن تظل ألي بحٌة 

 ر   خالل أليعئ  م ٌفٌة أدألء أليٌم م مألإليت يٌنً رقئبل أليجنٌه. ىألسيعئ  ف

بتنفٌذ  يٌيٌ مقٌ  ألس مل، تقم   يٌٌلت، متحيٌن أليتدفقئ  ألينقدٌة مةت لفألي: رن أجل تحيٌن هٌ ل لبنانليسيكو إعادة هيكلة 

 ةنئفيرم ن رشئً ر ئً أليتً تمألجه يمق -أليلبنئنٌة أليش  ة مجد  مقد يبنئن.  تئبعةخطة إعئدة هٌ لة ش  ت:ئ ألييأليت ألتٌجٌة شئرلة 

 مأليدٌمن. من  ألي ثٌ  رن أليرخ من على ردأل  ألسعمأل  أليرئضٌة، مقد  يلبٌة أٌضئ   ةنتئج  يلبٌة متدفقئ  نقدٌنفي:ئ فى  – ةرت ألٌد

ض ٌخفتيبنئن رع مجمد خطط ي ىألإلنتئج ف ىف تخفٌض  بٌ إج ألء  ٌةمأليتشغٌل ٌةأليرئي  أليرجئال ىخطة إعئدة ألي:ٌ لة ف  رعت  

بر ألجعة شئرلة يليمق  ئً تقم  أليش  ة أٌضوّب  .أليقئدرة رع نقل غئيبٌة ألإلنتئج إيى ر  خالل أليينمأل  أليرخ من بش ل  بٌ  

رع ذيك، تتطلع ش  ة يٌيٌ م يبنئن إيى بٌع  ىبئيتمأل  يبنئن خالل أليينمأل  أليقئدرة. ىث عن ف ص يتنرٌة ح ت:ئ ألييمقٌة فيلبح

ألييمق أليلبنئنٌة قد ال ت من ظ مف  .ألينقمد ك قٌمدحتٌئجئت:ئ أليتشغٌلٌة رن أجل فألألي ألجدة عن ألس مل أليعقئ ٌة  رن بٌ  ج ء 
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ألييمق يلبٌع مت   ىرت  ر بع رن ألس ض ف 12000 ىع ض حمأليألآلن ، مي ن ٌت  ىضألأليحئيٌة رمألتٌة يلبٌع أليي ٌع ي:ذه ألس 

 .1026أمألخ  عئ   ىرلٌمن دمال  ف 30بقٌرة ت ٌد قلٌالً عن  ىتقٌٌ  ألس ألض

 أليبالط حتى تئ ٌخهربٌعئ  ألً فى نرمتش:د  ن أليش  ة يميبنئن  عبة يلغئٌة،  ىال ت ألل ظ مف ألييمق مأليظ مف ألالقت ئدٌة ف

ي ن م، رقئ نة بئيعئ  ألييئبقجدٌد. أحجئ  ألسدمأل  ألي حٌة ثئبتة أليخ   أليمهٌ ل  ألسيعئ فى  تخفٌضئ  ألاليت ألتٌجٌةأليرع 

ثلى ت تش ٌلةألي  حقق نرم ألإلٌ ألدأل .ألير 

 ر  مفئ نى أليرطلمب يلربٌعئ ، مبدأ  فً خفض أليخفض ألإلنتئج إيى أليحد ألسد ىففً ش:  رئ س، بدأ  يٌيٌ م يبنئن 

إال  أليتئبعة، ةأليش  قئجرة دخل  رخ من. على ألي غ  رن أن هذأل قد أضئف بعض أليت ئيٌف إيىخفض أليمعدد أليرمظفٌن م مرٌةأليعر

نفس  ىأيف دمال  ف 600قد هئ  يئيبة نقدٌة تدفقئ ألي بع ألسمل رن أليعئ  رقئ نة ب ىلش  ة  ئن  رحئٌدة في ٌةألينقد ئ أليتدفقأن 

فك حٌث ٌت  إنفئق أليت ئيٌف ألينقدٌة إلعئدة ألي:ٌ لة م قئدرةألسش:  ألي ىفألسر  رن أليرتمقع أن ٌتحين هذأل م. يئبقأليفت ة رن أليعئ  ألي

 .مفم أل ألير ٌد رن أليقٌمد 

 ،رنذ بدألٌة أليعئ تق ٌبئً  ٌتٌنمرج نقطتٌن برقدأل أيعئ  أليفئجدة  ىف ٌئدة يبنئن  ىف  دىأليرت ىئدفً أليمق  نفيه، ش:د أليمضع ألالقت 

 ف ت لفة نقدٌة على أليش  ة.ٌضٌررئ 

يبنئن.  ى رجرمعة هم بٌع فئجض أليعقئ أل  ف  بٌ  يش  ة يٌيٌ مألي نقدىألي دع أليإن رفتئح إعئدة ألي:ٌ لة ألي ئرلة يلش  ة م

غٌ   ق ٌبأليريتقبل ألي ىن أليبٌع فأ ىمي ن أليظ مف ألالقت ئدٌة مألييمقٌة أليحئيٌة تعن  ألسرتمأل ل ألإلدأل ة أليعرل على هذأل م

 ر جح.

تنفٌذهئ. تعت   ألإلدأل ة تقدٌ  عقب إٌجئبٌة نتئج  تتمقع ألإلدأل ة مرع ذيك  .ال ٌر ن تقدٌ  ألينتٌجة ألين:ئجٌة يخطة إعئدة ألي:ٌ لة بعد

على أيئس دة ألي:ٌ لة إعئإنجئ أل  متقدٌ  تق ٌ  عن  ،ألسش:  أليرقبلة ىيلريتثر ٌن فإعئدة ألي:ٌ لة يعرلٌة ع ض أ ث  تف ٌالً 

 ألإلخبئ ٌة. ت:ئنش  ىف  بع ينمى
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 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد أليش  ئ  ألي ألجدة فً إنتئج ألسدمأل  LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY يٌيٌ م ) ر  ألسي:  :
بخب ة ت ٌد عن ر   ، مفى  ب  أليش  ئ  أليرنتجة يلبالط أألي حٌة مبئيجمدة أليت دٌ ٌة بئيش ق ألسميط مأٌضئ مألحدة رن 

 هذه ألي نئعة مبخب ة أٌضئ فً أعرئل أليت دٌ  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت ٌد عن عش أل  أليينٌن. فًعئرئ  10
 

تترتع يٌيٌ م بر ألٌئ تنئفيٌة نتٌجة ألالنخفئض ألي:ئ  فً ت لفة أليعرئية مأليطئقة مألاليتثرئ  ألينئتجة عن أليحج  ألالقت ئدي يلنشئط 
. إن ألإليت ألتٌجٌة أليتيمٌقٌة يش  ة يٌيٌ م تعترد على أليتخدأل  ر ألٌئ أليت لفة فً ر  جً مأليرمقع أليجغ ألفً مألاليت ألتٌ

 . تنئفيٌة اليت:دألف أليحج  ألس ب  رن ألييمق بجمدة عئيٌة مبأيعئ 
 

، مي:ئ تمألجد هئ  بئيررل ة أليرتحدة مبأيمألق أخ ى ألي حٌة تقم  يٌيٌ م بت دٌ  رئ ٌ ٌد عن ن ف إنتئج:ئ رن ألسدمأل 
بأم مبئ، مألن رعظ  ألي رٌئ  أليتً ٌت  ت دٌ هئ تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجئ ٌة أليخئ ة بلٌيٌ م رع إن:ئ تنت  أٌضئ عدٌدة 

  برئ  ئ  معالرئ  تجئ ٌة يش  ئ  أم مبٌة.
 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طئه  ج. غ غم 
   + 103 122 0022  تلٌفمن:
   + 103 122 0019  فئ س:
  tgargour@lecico.com :ي ت منًألب ٌد 

 

 

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

 
 برئ تتطئبق أم تترئثل  أليتًممظئجف أليش  ة مهذه ألينش ة قد تحتمى بعض ألسيفئظ "قمألج  ألينظ ة أليريتقبلٌة" تتعلق بأعرئل 

رع أليتخدأل  ألحد رف دأل  عل  ألير طلحئ  رثل "يمف" "تخطٌط" "تمقعئ " "تنبؤأل " أم رئ شئبه ذيك رن أليتعبٌ أل  أم 
أم أليخطط. رثل هذه أليقمألج  قد تتضرن م فئ يخطط ألاليتثرئ أل  أم بعض أليتطمٌ أل  أليجئ ٌة   برنئقشة بعض ألاليت ألتٌجٌئ

تحرل نيبة رن  أليتًألإل دأل أل  أليريتقبلٌة أم أليرمضمعئ   فًش  ة،  مهذه أليقمألج  أٌضئ قد تع س مج:ة نظ  أليش  ة بئي
قد  أليتًأليرخئط  أم عد  أليتأ د أم أليف مض.  ثٌ  رن أليعنئ   قد تيبب ألينتئج  أليحئيٌة أم ألسدألء أم أليتنفٌذ سهدألف أليش  ة م

رئ تعب  أم ت من رف:مرة ضرنٌئ برثل أليعبئ أل  ألييئبق ألإلشئ ة إيٌ:ئ "قمألج  ألينظ ة  ب أليتًتختلف رع ألينتئج  أليريتقبلٌة 
   يذيك ي   أليتنمٌه مأليتنبٌه. “.أليريتقبلٌة
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 14من  19صفحة             9112مايى  14

 

 قائمة الدخل المجمعة   -ليسيكو مصر 
 

 % األولألي بع  

 02/02 9102 9102 )رلٌمن ج. (

    

 %29 65331 63731 المبيعات 

 %101 (509.4)  (512.2)  ت لفة أليربٌعئ   

 %97 14336 19432 مجمل الربح 

 %(2.4) %22.0 %19.6 هئرش رجرل ألي بح )%( 

    

 %102 (39.0)  (39.8)  ر ئ ٌف تم ٌع

 %105 (42.6)  (44.6)  ر ئ ٌف إدأل ٌة

 %13 31.0 4.0 تشغٌل أخ ي  إٌ ألدأل

 %101 (10.1)  (10.1)  ر  مفئ  تشغٌل أخ ي

 %49 9932 3434 رباح التشغيلأ

 %(3.3) %12.3 %5.4 هئرش أ بئح أليتشغٌل)%(

    

 - 0.0 2.5 أليتثرئ أل إٌ ألدأل  

 %16 6.3 1.0 ترمٌلٌة إٌ ألدأل 

 %90 (58.2)  (52.1)  ر  مفئ  ترمٌلٌة 

 - 3131 (1431)  )الخسارة(/الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

 - %4.8 - هئرش ألي بح قبل أليض ٌبة محقمق ألسقلٌة

 %119 (11.2)  (13.4)  ض ألجب دخل أليعئ 

 - 4.4 (0.3)  ض ألجب أليدخل أليرؤجلة

 - 9439 (9739)  الربح بعد الضريبة)الخسارة(/

 - %3.3 - هئرش ألي بح بعد أليض ٌبة

    

 - 0.2 (0.2)  حقمق ألسقلٌة 

 - 9434 (9931)  الربح )الخسارة(صافي 

 - %3.3 - هئرش  ئفً ألي بح)%(
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 14من  13صفحة             9112مايى  14

 قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
 

 قائمة المركز المالي

 رئ س 32 )رلٌمن ج. (
1029 

دٌيرب   32
1022 

1029 /1022 
)%( 

    

 %81 186.9 152.0 ألينقدٌة مألاليتثرئ أل  ق ٌ ة ألسجل

 %104 1083.2 1134.0 أليرخ من

 %98 365.1 348.9 ردٌنمن

 %99 23.1 22.3 قةريتحق رن أط ألف ذمي عال

 %111 9716939 9715737 إجمالي األصول المتداولة

    

 %96 636.8 650.1 األصٛي اٌثببخت )صبفٟ(

 %100 31.8 31.3 أصٛي غ١ش ٍِّٛعت 

 %425 6.2 26.3 ِششٚػبث حسج اٌخٕف١ز 

 %93 13.4 12.9 اعخثّبساث أخشٞ

 %100 16.2 16.2 أٚساق لبط غ٠ٍٛت األخً

 %22 74434 73733 ىل طىيهة األجم إجماني األص

 %111 9791635 9772531 إجماني األصىل 

    

 %93 1332.0 1233.0 بٕٛن عسب ػٍٟ اٌّىشٛف

 %139 20.0 35.8 ألغبغ حغخسك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %110 191.4 210.5 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %100 324.9 324.8 سصذٖ دائٕت أخشٞ أ

 %128 1.6 2.1 تغشاف رٚٞ ػاللِغخسك أل

 %49 0.8 0.4 ِخصصبث

 %27 1797139 1791635 إجماني االنتزامات انمتداونة
    

 - 0.0 32.3 لشٚض غ٠ٍٛت األخً

 %93 9.3 9.1 ِخصصبث

 %101 23.4 23.3 ّؤخٍت اٌظش٠بت اٌذخً 

 %393 3937 11535 طىيهة األجم  تإجماني االنتزاما

 %111 1721334 1721931 تإجماني االنتزاما
    

 %75 9939 1731 حقىق األقهية 

 %100 400.0 400.0 سأط اٌّبي اٌّصذس

 %33 533.4 440.3 ازخ١بغ١بث 

 %249 21.3 53.1 اإلسببذ اٌّسخدضة

 %25 (114.3) (28.1) اٌؼبَ )خغبئش( اٌفخشة / صبفٟ 

 %29 99134 96539 إجماني حقىق انمهكية 

 %111 9791635 9772531   إجماني حقىق انمهكية واالنتزامات
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 المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 % أليينة قائمة التدفقات النقدية

 22/  29  1022 1029 )رلٌمن ج. (

    التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 

 - 24.4 (28.1)  أليفت ة بح خيئ ة /  ئفً 

 %113 25.6 30.1 إهالك ألس مل أليثئبتة مف مق أليت جرة 

 - (0.4)  0.4 أليت:الك ألس مل غٌ  أليرلرمية مف مق أليت جرة 

 %119 11.2 13.4 أليفت ةض ألجب أليدخل عن 

 %183 (3.2)  (5.8)  ض ألجب أليدخل أليردفمعة

 - (4.4)  0.3 ض ألجب أليدخل أليرؤجلة

 %0 (0.0)  0.0 أ بئح  أيرئيٌة

 %8 3.1 0.6 مف مق أليت جرة  تدعٌ  أليرخ  ئ

 %49 (0.0)  (0.0)  ء رخ  ئ  ألنت:ى أليغ ض رن:ئإيغئ

 %159 9.0 14.3 ح ة أليعئرلٌن فً ألس بئح 

 - 1.4 (5.6)  ألي ٌئدة / )نقص( بحقمق ألسقلٌة 

 %130 10.4 13.5 ألي ٌئدة / )نقص( فً ألحتٌئطً أليت جرة

 %94 (49.2)  (46.4)  )ألي ٌئدة( / نقص بئيرخ من 

 - (68.0)  19.5 )ألي ٌئدة( / نقص فً أليردٌنمن 

 - 44.3 (2.5)  ألي ٌئدة / )نقص( فً أليدألجنمن

 %33 (14.2)  (4.3)  رخ  ئ  ريتخدرة

 - (1.0)  0.5 أليف ق ألينئت  رن خ   أم ألق أليقبض طمٌلة ألسجل

 %5 (632)  (133)  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 %88 (26.6)  (23.4)  أليثئبتة مأليرش معئ  تح  أليتنفٌذ إضئفئ  ألس مل

 - (0.0)  (0.4)  ألس مل غٌ  أليرلرمية

 %623 0.1 0.4 صبفٝ اٌخغ١ش فٝ االعخثّبساث اٌّخذاٌٚت األخشٜ

 - 0.0 (0.0)  رتح ال  رن بٌع أ مل ثئبتة

 - 3.5 (0.6)   ٌئدة / نقص فً أم ألق قبض طمٌلة ألسجل

 %114 (9331)  (9332)  شاط االستثمارصافي النقدية من ن

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 - (5.0)  32.3  ٌئدة / )نقص( فً أليق مض طمٌلة ألسجل 

 - (6.8)  15.8 ياليت ألرئ  طمٌلة ألسجل أليج ء أليحئيً ٌئدة / )نقص( فً 

 - (1139)  9935 صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 - (4137)  6439 فترةلالنقدية وما في حكمها خالل ا صافي التغير في

 %101 (15129.2)  (15145.2)  فت ة ئفً ألينقدٌة مرئ فً ح ر:ئ أمل ألي

 %29 (1717132)  (1719132)  نفترةصافي اننقدية وما في حكمها أخر ا

    

 


