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 9102من عام  لثاالربع الث نتائج أعمال
 

 ( نتزئج  LCSW.CA; LECI EY)رمز  ألسسز: : أعلنت لٌسٌكو مصر :9102 نوفمبر 21في  اإلسكندرية

 .1029من عئ   لثأللثئأللربع  عنألسعمئل أللمجمعة 

 نتائج الشركة  عليلمحه 
 

 1029من عام  لثاالربع الث
 

 لطبع اٌصذٟ(. ٪١ٍِ69.1ْٛ ج١ٕٗ ) 109.8ٌزجٍغ  ٪51اإل٠شاداد ثٕغجخ  ذٔخفعا ِٓ 

 جٍغ ١ٌ ٪51دجُ اٌّج١عبد ثٕغجخ  أخفط١ٍِْٛ ج١ٕٗ، وّب  713.3ٌزجٍغ  ٪58إ٠شاداد اٌصذٟ ثٕغجخ  أخفعذ

 رصذ٠ش(. ٪ ١ٍِ63.0ْٛ لطعخ ) 5.2

 ٍغج١ٌ  ٪4دجُ اٌّج١عبد ثٕغـجخ  أخفط١ٍِْٛ ج١ٕٗ، وّب  52.72ٌزجٍغ  ٪59إ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  أخفعذ   

 رصذ٠ش(. ٪١ٍِ58.3ْٛ ِزش ِشثع ) 1.6

 ١ٌجٍغ  ٪8ّج١عبد ثٕغجخ اٌدجُ  أخفطّب ث١ٍِٕ١ْٛ ج١ٕٗ،  29.8ٌزجٍغ  ٪2إ٠شاداد خالغبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ  سرفعذا

 لطعخ.  22,979

 عٓ ٔفظ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 1.7 ثٍغ ثشثخ رشغ١ٍٍِٟ١ْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ  77.6 ذثٍغ خ١رشغ١ٍخغبسح  ٌثعجً اٌشثع اٌثب

 ح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك.اٌفزش

 عٓ ٔفظ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 19.8 خغبسح١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ ثصبفٝ  88.5 ذثٍغخغبسح  ٝصبف ٌثعجً اٌشثع اٌثب

 اٌفزشح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك.

 1029من عام أشهر  ةعست  
 

 لطبع اٌصذٟ(. ٪ ١ٍِ69.3ْٛ ج١ٕٗ )  5,823.1ٌزجٍغ ٪55اإل٠شاداد ثٕغجخ  أخفعذ ِٓ 

 جٍغ ١ٌ ٪59دجُ اٌّج١عبد ثٕغجخ  أخفط وّب١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  5,590.2ٌزجٍغ  ٪55ثٕغجخ إ٠شاداد اٌصذٟ  أخفعذ

 رصذ٠ش(. ٪ ١ٍِ66.7ْٛ لطعخ ) 7.6

 ١ٌجٍغ  ٪57دجُ اٌّج١عبد ثٕغـجخ  أخفط وّب١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  665.1ٌزجٍغ  ٪52إ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  أخفعذ

 رصذ٠ش(. ٪١ٍِ27.7ْٛ ِزش ِشثع ) 56.3

 56دجُ اٌّج١عبد ثٕغجخ  أخفط ّبو، ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 16.3ٌزجٍغ  ٪2ثٕغجخ  غبد ا١ٌّبٖخال إ٠شاداد أخفعذ٪ 

 لطعخ.  ١ٌ65,647صً اٌٝ 

 ٍعٓ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 539رشغ١ٍٟ  شثخث١ٍِْٛ ج١ٕٗ، ِمبسٔخ  75.2 ذثٍغ ١خرشغ١ٍأشٙش األٌٚٝ خغبسح  زغعخاٌ ذعج

 .ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك

 ٍعٓ ٔفظ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 25.1 خغبسح١ٍِْٛ ج١ٕٗ، ِمبسٔخ ثصبفٝ  297 ذغثٍ زغعخ أشٙش األٌٚٝ خغبسحاٌ ذعج

  اٌفزشح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك. 
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لربع أللثئلث تمثل تحدٌئً حٌث أدى ألال ت ألل نتئج   "رجٌس مجلس ألإلدألرة بقوله  -وقد علق أللسٌد / جلبرت غرغور

وألل:وألمش كمئ حدث فً أللربع  ألتٌرألدألستمرألر ضعف أللسوق ألإلقلٌمٌة وقوة أللجنٌه أللمصري إلى تقلٌص ألإل

 أللثئنً.

إعئدة ألل:ٌكلة فً  أدت أللضغوط أللتنئفسٌة على ألسسعئر وضعف أللطلب فً مصر إلى جئنب أللخسئجر أللنئجمة عن

. فً هذأل أللربعمثل أكثر من نصف خسئجرنئ تجد وألأللفمصروفئت  ألل تتشغٌل خالل هذأل أللربع. ال  جرلبنئن إلى خسئ

أللتً ال  أللطلب فً أللسوق أللمحلٌة فضإلى خ تموٌلأدى ألرتفئع تكلفة أللفقد ، ٌف أللتموٌلٌةأللمصئرإلى جئنب  ٌئدة 

 .قطئع أللبالطفً  طئقة فئجضةت ألل تعئنً من 

أللجنٌه   ٌئدة قوةألسدوألت أللصحٌة وخئصة فً سوق أللتصدٌر وألصلت معئنئت:ئ أٌضئ مع قطئع كو فً سٌن قوة لٌإ

 .سموألل قصٌرة ألسجل إلى مصر بأسعئر فئجدة مرتفعة نسبٌئً أللمصري ج جٌئ على ألسقل حٌث ت  جذب أل

٪ إلى 24.54 سعر أللفئجدة من . خالل أللربع خفض أللبنك أللمرك يٌتضئجلإن:ئ عالمة جٌدة على أن أللتقشف بدأ 

لصحٌح الستجنئف ٪. هذه خطوة م:مة فً ألالتجئه أل24أقل من  كلفت:ئ ىبئلجنٌه أللمصر ألآلن قروضنئ، و22.14٪

تخفٌضئت. مع حئجة إلى م ٌد من أللأللوهنئك  ئً  ألل مرتفعة نسبٌال ت أللفئجدة ، لكن معدالتب فً مصرنمو أللطل

 ، ٌمكننئ أن نأمل فً حدوث تحسن فً أللسوق خالل أللعئ  أللمقبل.ضئؤلألستمرألر هذأل أللت

 ئع أللبالطقطتوألصل إدألرتك  أللعمل بجد للتغلب على أللصعوبئت أللحئلٌة. كئنت هنئك تحسٌنئت حقٌقٌة فً إدألرة 

، إال أن:ئ ترألجعت هذه أللج:ودورغ  نجئح وتكلفة أللتموٌل.  متدألولةوج:ود نئجحة فً إدألرة مستوٌئت ألسصول ألل

 قتصئد أللكلً أللذي تمت منئقشته أعاله.ألإلألستمرألر ضعف حد كبٌر بسبب إلى 

ألإلسرألع فى تخفٌض ة إعئدة ألل:ٌكلة فً لبنئن مستمرة. ت  تخفٌض ألإلنتئج وأللموظفٌن بشكل كبٌر وبدأت عملٌ

نجحنئ فً بٌع كمٌئت أكبر من أللعئ  أللسئبق وأللحفئظ ، فقد أللمخ ون على . مع وجود عروض تروٌجٌة أللمخ ون

  على مستوٌئت ألإلٌرألدألت على أللرغ  من ظروف أللسوق.

تى ألآلن ٪ من خسئجرنئ ح10ألسربئح وأللخسئجر، ونحو قئجمة مكلفة من منظور تعتبر عملٌة إعئدة ألل:ٌكلة هذه إن 

 ش:دبدأنئ نفقد أثنئء تنفٌذ خطتنئ إلعئدة ألل:ٌكلة. ومع ذلك،  كبدنئهئهذأل أللعئ  ترجع إلى أللتكئلٌف ألالستثنئجٌة أللتً ت

  حتى ألآلن هذأل أللعئ   ٌبلغ إجمئلً أللتموٌل أللمطلوب من قبل لٌسٌكو لبنئن .فً أللتدفقئت أللنقدٌة أللش:رٌة تحسنئً 

لٌسٌكو حقق فٌه ت. هذأل أللربع هو أللربع ألسول أللذي 1022عئ  لملٌون دوالر  2.23ملٌون دوالر مقئرنة بـ  0.34

ال  .قئد تكئلٌف فً أللعئ  أللأللخفض ج:ود وألل. سوف تستمر ألً لى أللرغ  من أن أللمبلغ لٌس كبٌرعٌة نقدتدفقئت لبنئن 

 لألوضئع أللجسٌمة ظرألً هذه ألسموألل نتحرٌر ئً ، لكن من غٌر أللمحتمل حئلٌلبنئنأرألضى ت ألل هنئك قٌمة كبٌرة فً 

 –على ألسقل وقت كتئبة هذأل أللتقرٌر  -ألس مة ألالقتصئدٌة وأللسٌئسٌة ألسخٌرة  سببتتلقد  .ئً وألج::ئ لبنئن حئلٌت ىأللت

جوألنب أعمئلنئ كل أن تعنى ضوألبط رأس أللمئل وأللتضخ  ونقص أللسٌولة إن من عد  أللٌقٌن.  كبٌرألً  قدرألً فً خلق 

للبنئن وسعمئلنئ هنئك  نأمل أن ٌكون ذلك جٌدأل   ٌمكن أللتنبؤ ب:ئ فً ألسش:ر أللمقبلة. الوهنئك ستتأثر بطرق مثٌرة 

 لبنئن قد تعرضئ لضغوط لسنوألت عدٌدة قبل هذه ألسحدألث. ىمستقبال، إذ إن ألالقتصئد وأللسوق ف

أدنى، وإذأل ت  هذأل  أللمرتبطة به إلى مستوٌئت ىأللتقشف وعوألمل ألالقتصئد أللكل ترألجعوالبد أن ٌ ،ن ألل متفئجلٌننحن ال 

ونحن على ثقة من أنه ٌمكننئ  ئلمستوٌئت أللحئلٌة.ب مقئرنة ىأن تدخل فترة من أللنمو أللقوالبد مصر  إنبشكل جٌد ف

تحسٌن تولٌد تدفقئت نقدٌة من خالل تدألبٌر إعئدة ألل:ٌكلة وأللكفئءة أللتً ننفذهئ. وفً ن:ئٌة أللمطئف، ستتحسن ألسوضئع 

ولكن ٌتعٌن  .جئه ة للبٌع أللتً أصبحت ىوسنحقق تدفقئت نقدٌة كبٌرة من بٌع ألسرألض أٌضئً  ألالقتصئدٌة فً لبنئن

 .علٌنئ أٌضئً أن نتحلى بئلصبر إ ألء هذه أللتحسٌنئت أللخئرجٌة وأن نعمل بال هوألدة من أجل تحسٌن أنفسنئ كمنظمة

هذأل  ىظروف أللصعبة فوألصلنئ موألج:ة ألل أللرجٌس أللتنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر: -وأضئف أللسٌد/ طئهر غرغور

على أللرغ  من بعض  مقئرنة بئلربع أللسئبقألنخفضت إٌرألدألت أللصئدرألت  ، كمئأللربع مع بقئء سوق محلٌة ضعٌفة

 قطئع ، حٌث عئنىمقئرنة بئلربع أللسئبقألل:وألمش بشكل طفٌف  ىإجمئل توألنخفض .مبٌعئتأحجئ  ألل ىأللنمو ف

متوسط أسعئر جمٌع  أللجنٌه ةخفضت قوكمئ فً مصر،  أللبالط من ألنخفئض ألسسعئر بسبب أللعروض أللتروٌجٌة

على أللرغ  من ألنخفئض  ىممئثلة للربع أللثئنصئفى خسئرة خسئرة تشغٌلٌة وفقد سجلنئ ونتٌجة لذلك،  أللصئدرألت.

 أللتموٌل بشكل طفٌف. لفةة وتكومٌأللعم مصروفئتألل

ملٌون جنٌه تدفقئت أللنقدٌة  220تولٌد  تمكنئ منإال أننئ فً هذأل أللربع،  ٌةنتئج  أللتشغٌلألل ضعفعلى أللرغ  من 

 موردٌنألل أرصدة و ٌئدة 1029مستوٌئت ٌونٌو مقئرنة ب عمالءض أللمخ ون وأللٌخفتأللربع من خالل  خالل
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 ت ألل ٌئدة فىأصبح فقد . ونتٌجة لذلكئً مقدم عدفأللإلى عمالء أللتصدٌر بعض تحول مع  ألسخرى أللدألجنةوألسرصدة 

 .1022ن:ئٌة عئ  مقئرنة بٌه فقط ملٌون جن 10ألآلن  ندٌألل ىصئف

دٌن إلى مستوٌئت أدنى فً أللربع ألسخٌر. وسوف ٌظل ألل ىض صئفٌخفتوتدفقئت نقدٌة ونأمل أن نتمكن من تولٌد 

أللمبٌعئت، حٌث من أللمرجح أن ٌتفئق  أللضعف أللمستمر فً مستوى على  أللربع أللرألبع من هذأل أللعئ  ٌشكل تحدٌئً 

لبنئن وأللصرألع  ىألالضطرألبئت أللسٌئسٌة ف ى. ومن أللمرجح أٌضئ أن تؤدىلموسمأللسوق أللمحلٌة بسبب أللتبئطؤ أل

ٌجعل من أللصعب تخفٌض أللمخ ون، لكننئ مئ  لنئ أللمبٌعئت أحجئ  ألنكمئش إن  فً لٌبٌئ إلى خفض أللمبٌعئت.

إلى خفض ألإلنتئج  لٌسٌكو٪. سوف تضطر  14نسعى جئهدٌن لتحقٌق هدفنئ أللمتمثل فً خفض أللمخ ون بنسبة 

مقئرنة بشكل كبٌر لمحئولة تحقٌق هذه ألسهدألف، ممئ سٌؤدي إلى  ٌئدة أللتكئلٌف وأللتأثٌر على ألسربئح وأللخسئجر 

 تدفقئت أللنقدٌة.ألل، لكنه سٌ ٌد من أللسئبقربع بئل

. رفعت لٌسٌكو أسعئر أللبالط فً أكتوبر لتعوٌض ألل ٌئدة فً أللعروض قئد هنئك بعض ألسخبئر أللجٌدة للربع ألل

بتخفٌض  ئً ً أسوألق معٌنة. قئمت أللحكومة أٌضة وأللحوألف  أللمست:دفة أللتً نستخدم:ئ لدفع أللمبٌعئت فأللتروٌجٌ

من  ألً ٪ ألعتبئر4 سبةلفة أللبالط بنتك خفضستأن:ئ  عتقدأسعئر أللغئ  أللطبٌعً إلى شركئت تصنٌع أللبالط، وأللتً ن

 ىبه حتى ألآلن فألحتفظنئ لكننئ و ،أللمنئفسةهذأل ألالنخفئض فً تكلفة أللطئقة إلى أللسوق بسبب قد ٌت  نقل و أكتوبر.

مصر، وأللتً نأمل فً جمٌع أنحئء لبالط ل ىمجئنأللتوصٌل أللتموٌل فى  وفر فى أللتكلفةألل ألأكتوبر. وقد إستخدمنئ هذ

 .قطئعمش أللوألأن تسمح لنئ بئخترألق أللم ٌد من ألسسوألق مع بعض أللتحسن فً ه

مقئرنة أللتموٌل  ةفلألنخفئض تك ئً ، ٌجب أن نش:د أٌضفوألجد وأللضرألجبفً قئجمة أللدخل وتحدٌدألً مئ ٌلى أللربح قبل ألل

ت  فً أللربع أللثئلث وخفض أسعئر أللفئجدة بمقدألر نقطة مجوٌة أخرى فً  ىبفضل تخفٌض أللدٌون أللذ بئلربع أللسئبق

 ن:ئٌة سبتمبر.

بع أللرألبع، وعلى نحو ممئثل بحلول وبعٌدألً عن هذه أللنتئج  ألإلٌجئبٌة، فإننئ ال ن ألل نوألجه بٌجة بئلغة أللصعوبة فً أللر

 .1010عئ  

بشأن أللتسعٌر وأللربحٌة فً  مئ  لت قلقئً  ىلكننو ،1010عئ   ىأنئ متفئجل بأن أللصئدرألت ستنمو من حٌث أللحج  ف

محدودٌة تظل مخئطر ألستمرألر أللضغط على أللطلب مع س. فً مصر ولبنئن ىضوء ألستمرألر قوة أللجنٌه أللمصر

 مصر وتحول ألس مة ألالقتصئدٌة فً لبنئن إلى سٌئسة. ىف ىألإلنفئق ألالست:الك

مع إستمرألر ألنخفئض أللتضخ  وأسعئر  1010عئ   ىأللطلب فٌتحسن أن ب -وخئصة فً مصر - قئج  هنئك ألحتمئل

 ألسسوألقو تست:دف أللعمالء تحدٌئً صفقئت وحوألف  أكثر عقد ولبنئن نوألصل محئولة  من مصر كالً  ىف .أللفئجدة

 .نجئح ذلك سٌعتمد إلى حد كبٌر على أللسوق ككل أللرجٌسٌة ، لكن مدى

من منظور فً تحسٌن أدألجنئ ، ولكن  1010عئ   ىأللمنخفضة ف من أللمفترض أن تسئعد معدالت أللفئجدة وأللتضخ 

 هذأل مرتبط بئلطلب.كل ألإلنتئج وألسسعئر هً أللمحرك أللرجٌسً وو أللمبٌعئت تظل أحجئ سألسربئح وأللخسئجر  قئجمة

ألستٌرألد  ىفمع أللبدء على تحسٌن نتئج  أللتشغٌل  ئً أٌض ستسئعدقى لبنئن :ٌكلة أللمستمرة سعمئلنئ إعئدة أللكمئ أن 

ومع . أللعئ  أللسئبقمن أقل ملٌون دوالر  2.4 ىبحوألل فً لبنئن خسئجرأللأقل تكلفة من مصر. نحن نقدر  ئتمنتج

 .ألالقتصئدٌة أللتً نوألج::ئ حئلٌئً  ذلك، فإن هذأل أللوضع ال ٌ ألل فً بٌجة تتس  بعد  أللٌقٌن أللشدٌد وأللضئجقة

ومشئكل أللمنطقة ككل،  مصر ىألالقتصئدٌة ف أللسلبٌئت أللدورٌة لإلصالحئت تحملإلى حد كبٌر إلى نحن مجبرون 

ضعف أللعملة أللتى نوألج::ئ فى أسوألقنئ فى أللمملكة أللمتحدة وأوروبئ مع ألستمرألر خروج برٌطئنٌئ  مع عد  إغفئل

نئ نوألصل ألتخئذ ألجرألءألت على أللعدٌد من أللجب:ئت لموألج:ة ذلك، وتوسٌع نطئق ومئ ل من ألإلتحئد ألسوروبى.

أللدفئع عن ألل:وألمش وإعئدة بنئج:ئ من خالل ألستعئدة أحجئ   ةحئولممن:ئ :  ج:ودنئ على مدى أللسنوألت أللمئضٌة

إن شغلنئ  .وضبط رأس أللمئل أللعئمل وتخفٌض حج  ألسصول ،مكئسب أللكفئءة وخفض أللتكئلٌف قٌقوتح ،أللمبٌعئت

أللشئغل هو إدألرة أللتدفقئت أللنقدٌة ومحئولة ضمئن عد  نمو أللدٌن حتى نكون فى وضع جٌد مع ألستمرألر ألنخفئض 

 سنوألصل أللعمل من أجل تحقٌق أفضل نتٌجة ممكنة على أللرغ  من أللتحدٌئت أللتً نوألج::ئ.أسعئر أللفئجدة، 
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 إيرادات وربحية ليسيكو
 

     سائرلمحه من قائمة األرباح والخ

 : أش:ر ةعست   : ئلثأللثأللربع  

 29/28 1028 1029 29/28 1028 1029 )مليون ج.م(

 %80 5270.1 5590.2 %82 471.5 713.3 أللصحً 

 %88 312.5 665.1 %09 271.8 252.7 أللبالط

 %08 13.6 16.3 %592 29.7 29.8 خالطئت أللمٌئه

 %12 9.11299 4.19898 %18 22499 82191 صافي المبيعات 

 %9.2 %69.1 %69.3 %(2.4) %62.0 %69.1 (٪أللصحً/ صئفً أللمبٌعئت )

 %01 (5.636.9) (5.109.3) %05 (186.9)  (176.5)  تكلفة أللمبٌعئت  

 %1.7 %(85.8) %(83.9) %6.9 %(84.8) %(09.3) (٪تكلفة أللمبٌعئت / صئفً أللمبٌعئت )

 %23 38399 93291 %89 41899 8198 مجمل الربح 

 %(1.7) %58.2 %57.9 %(6.9) %51.2 %0.7 ( ٪هئمش مجمل أللربح )

 %06 (213.7)  (246.4)  %05 (88.8)  (85.9)  مصئرٌف تو ٌع وإدألرٌه ) .ت.أ(

 %9.0 %(52.6) %(57.1) %9.0 %(52.8) %(57.3) (٪ .ت.أ / صئفً أللمبٌعئت )

 - 14.5 (25.1)  %61 (55.2)  (3.2)  /)مصروفئت( تشغٌل أخرىتصئفً إٌرألدأل

 - %2.6 %(5.2) %(9.4) %(5.6) %(5.2) (٪/)مصروفئت( تشغٌل أخرى )تصئفً إٌرألدأل

 - 48191 (3499)  - 893 (3392)  أرباح التشغيل)خسائر(/

 - %8.7 - - %9.8 - (٪هئمش أربئح أللتشغٌل )

 %212 (9498)  (91391)  %483 (8191)  (1194)  )الخسارة(صافي الربح 

 - - - - - -  (:)أللربح  هئمش صئفً

 
 وأسعار انبالط يؤدي إنً خسارة تشغيهيت انصحً انضغظ عهً مبيعاث تصدير: 9142من عاو  نثانربع انثا

ُِ رغجت فٝ خغبسح رشغ١ٍ١خ ٚوزٌه  فٝ اٌشثع وً ِٓ األدٚاد اٌصذ١خ ٚاٌجالغ ٝففٝ اإل٠شاداد ٚاٌشثذ١خ  ب  ظبأخفعجٍذ اٌششوخ 

َ ِج١عبد بدجأ ذ. فٝ وال اٌمطبع١ٓ، أخفعِٚصشٚفبد اٌز٠ًّٛ ١ِٛخاٌعّ ّصشٚفبدأخفبض اٌ صبفٝ خغبسح عٍٝ اٌشغُ ِٓ

، د١ث أدٜ لٛح اٌج١ٕٗ اٌّصشٜ إٌٝ أخفبض اٌزصذ٠ش ٚاٌّج١عبد اٌٍّذ١ٍخ ٚوبٔذ ِزٛعطبد األععبس ِٕخفعخ ِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌغبثك

  غزٙذفخ.اٌّٚاٌذٛافض خ عٓ إٌّبفغخ ِّب أدٜ إٌٝ ص٠بدح اٌعشٚض إٌبجّاألععبس اٌّذ١ٍخ ثبٌعغٛغ  رأثشدِزٛعػ أععبس اٌصبدساد، ٚ

 

ثشىً خفط  ب٪ ِمبثً اٌذٚالس، 4ِّٚ ِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌغبثك ٝ٪ ِمبثً ا١ٌٛسٚ ٚاٌج١ٕٗ االعزش١ٌٕ 59ِب ٠مشة ِٓ  ٜاٌج١ٕٗ اٌّصشاسرفع 

 اٌشثع. خالي سرفبعاعزّش ٘زا اإلٚ ،ِٜجبشش ِٓ ل١ّخ ج١ّع ِج١عبد اٌزصذ٠ش ثبٌج١ٕٗ اٌّصش

 

ِٓ  ٌث) اٌشثع اٌثب ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 109.8ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌعبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 51ثٕغجخ  ٌثاٌششوخ خالي اٌشثع اٌثبإ٠شاداد  أخفعذ

ِمبسٔخ ثبٌعبَ  ٪54أخفعذ اإل٠شاداد اٌّذ١ٍخ ثٕغجخ  .ٝ اٌصذٝ ٚاٌجالغِع أخفبض إ٠شاداد لطبع( ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 605.2:  2958عبَ 

ِمبسٔخ  ٪6، وّب أخفعذ إ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ ١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 758.1:  2958ِٓ عبَ  ٌث١ٍِْٛ ج١ٕٗ )اٌشثع اٌثب 237.8ثك ٌزجٍغ اٌغب

ال ٠ضاي اٌغٛق فٟ ِصش ٠عبٟٔ ِٓ ظغٛغ . ١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 773.8:  2958ِٓ عبَ  ٌث١ٍِْٛ ج١ٕٗ )اٌشثع اٌثب 753ٌزجٍغ ثبٌعبَ اٌغبثك 

شٙذد ِج١عبد اٌعالِخ اٌزجبس٠خ اٌخبصخ  اٌزصذ٠ش ٝاٌذعُ فٟ ِٕزصف اٌعبَ. ف ٌغبءإلِع ع١ٍّبد إظبف١خ  ٍى١ّٓغزٙاٌزعخُ عٍٝ إٔفبق اٌ

 دجُ اٌّج١عبد د١ث أخفط اٌطٍت ل١ٍال  فٟ األعٛاق اٌشئ١غ١خ. ٝف أخفبظب  ٌٍغ١ش زص١ٕع عّالء اٌإٌٝ أٚسٚثب ٚ ١ٌغ١ىٛثششوخ 

 

جضئ١خ فٝ ِع ص٠بدح  (ج١ٍِٗ١ْٕٛ  100.1:  2950ِٓ عبَ  ثبٌٔٝ)اٌشثع ا ٪5ٕغجخ اال٠شاداد ث أخفعذِمبسٔخ ثبٌشثع اٌغبثك فمذ 

١ٍِْٛ  237.8اٌغبثك ٌزجٍغ  شثعِمبسٔخ ثبٌ ٪5اإل٠شاداد اٌّذ١ٍخ ثٕغجخ  سرفعذا .اٌّج١عبد اٌّذ١ٍخ لبثٍٙب أخفبض فٝ ِج١عبد اٌزصذ٠ش

 753ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثع اٌغبثك  ٪4فعذ إ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ ّب أخث١ٍِٕ١ْٛ ج١ٕٗ(،  239.8:  2950ِٓ عبَ  ثبٔٝج١ٕٗ )اٌشثع اٌ
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 ِمبسٔخ ثبٌشثع اٌغبثكاٌّج١عبد اٌّذ١ٍخ  فٝ ّٕٛاٌاٌجالغ لطبع لبد  ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(. 728.8:  2950ِٓ عبَ  ثب١ٍِْٝٔٛ ج١ٕٗ )اٌشثع اٌ

 اٌّج١عبد. سِعبْ عٍٝعذد أ٠بَ اٌعًّ ٚثذْٚ رأث١ش شٙش  حدبثفعً ص٠بدح اٌعشٚض اٌزش٠ٚج١خ ٚص٠

ظعف عّالد اٌزصذ٠ش ٚص٠بدح اٌخصِٛبد ٚاٌعشٚض ٔز١جخ  ٚثبٌشثع اٌغبثك ِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌغبثكأععبس اٌج١ع  بدِزٛعط ٔخفعذا 

 اسرفبع األععبس. ٚاٌزٝ لٍصذ اٌزش٠ٚج١خ

 186:  2958ِٓ عبَ  ٌثاٌثب ) اٌشثع ج١ٍِٗ١ْٕٛ  176.5ٌزجٍغ  ٪0ّج١عبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك ثٕغجخ اٌرىٍفخ  ٔخفعذا

اٌجالغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌعبَ ِٓ ّزش أٌزب.. أخفعذ رىٍفخ أزب. اإلرخف١ط اٌٛفش فٝ رىٍفخ اٌجالغ ٚوزٌه ( ٔز١جخ ج١ٍِٗ١ْٕٛ 

ّالد، اٌعثبٔخفبض أععبس صشف د١ث أْ ِجبدساد خفط رىب١ٌف اإلٔزب. وبٔذ ِذعِٛخ أخفبض دجُ اإلٔزب. عٍٝ اٌشغُ ِٓ  اٌغبثك

ٌّج١عبد اإلجّب١ٌخ ا ىٓ رىٍفخاسرفعذ رىٍفخ أزب. اٌمطعخ ِٓ األدٚاد اٌصذ١خ، ٌٚ رخف١ط رىب١ٌف اإلٔزب..ٚاٌزٝ عبّ٘ذ أ٠عب  فٝ 

 أخفعذ ِع أخفبض اإلٔزب..

ِٓ  ٌثاٌشثع اٌثب ) ج١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ14.3جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك  ٪48ثٕغجخ  ٌثاٌششوخ فٝ اٌشثع اٌثبِجًّ سثخ  ٔخفطا

عٓ ٔفظ اٌفزشح  ٪51.2ِمبسٔخ ثـ  ٪0.7 ٔمطخ ١ٌصً 6ذاس مثّ اٌششوخ٘بِش ِجًّ سثخ أخفط  .(ج١ٍِٗ١ْٕٛ  591.2:  2958عبَ 

( وّب ج١ٍِٗ١ْٕٛ  13.5:  2950ِٓ عبَ  ثبٔٝ) اٌشثع اٌ ٪ 4ِمبسٔخ ثبٌشثع اٌغبثك أخفط ِجًّ اٌشثخ ثٕغجخ  .ِٓ اٌعبَ اٌغبثك

 .(٪0.1 : 2950ِٓ عبَ  ثبٔٝٔمطخ ِئ٠ٛخ )اٌشثع اٌ 9.7ًّ سثخ اٌششوخ ثّمذاس أخفط ٘بِش ِج

 88.8:  2958ِٓ عبَ  ٌث) اٌشثع اٌثب ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 85.9٪ ٌزجٍغ 0داس٠خ ثٕغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ع١خ ٚاإل ٔخفعذاٚثصٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ صبفٟ  ٪57.3ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  ٠9.0خ ثّمذاس داسٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ع١خ ٚاإل سرفعذثصٛسح ٔغج١خ فمذ اٌىٓ ٚ، ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(

ثبثزخ ثم١ّخ داس٠خ اٌّصشٚفبد اٌج١ع١خ ٚاإل ذظٍِمبسٔخ ثبٌشثع اٌغبثك  .2958ِٓ عبَ  ٌثاٌشثع اٌثب ٝف ٪52.8اٌّج١عبد ِمبسٔخ ثٕغجخ 

 (.٪57.1 :2950ِٓ عبَ  ٝثبٔ)اٌشثع اٌ ٔمطخ ِئ٠ٛخ 9.2داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ع١خ ٚاإل سرفعذا١ٍِْٚٛ ج١ٕٗ،  85

١ٍِْٛ ج١ٕٗ فٝ اٌشثع  55.2رشغ١ٍ١خ ثٍغذ  ِصشٚفبدصبفٝ ١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ ث 3.2رشغ١ٍ١خ ثٍغذ  ِصشٚفبدعجٍذ اٌششوخ صبفٝ 

 .2958ِٓ عبَ  ٌثثباٌ

ِمبسٔخ ثشثخ ٌعبَ ِٓ ٘زا ا ٌث١ٍِْٛ ج١ٕٗ فٝ اٌشثع اٌثب 77.6لذس٘ب  لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ( خغبسح) عجٍذ اٌششوخ خغبسح رشغ١ٍ١خ

 .اٌغبثك عبَآٌِ  ٌثاٌشثع اٌثب١ٍِْٛ ج١ٕٗ فٝ  1.7رشغ١ٍٝ لذسٖ 

 ج١ٍِٗ١ْٕٛ  15.5ٌزصً  2950ِٓ عبَ  ٌثِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌغبثك خالي اٌشثع اٌثب ٪0ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّصبس٠فاٌصبفٝ  ٔخفعذا

. أخفعذ ٔز١جخ أخفبض ِعذي اٌفبئذح .2958ِٓ عبَ  ٌثفٝ اٌشثع اٌثب ج١ٍِٗ١ْٕٛ  16.4 ذثٍغ ١ٍ٠ّٛخر ّصبس٠فثِمبسٔخ 

فٝ ٔٙب٠خ  ٪57.21إٌٝ  ٪56.31ٔمطخ ِئ٠ٛخ ِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌغبثك ِٓ  7.1ِعذالد اٌفبئذح فٝ اٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّصشٜ ثّمذاس 

 ْ ج١ٕٗ(.١ٍِٛ 15.1: 2950)اٌشثع اٌثبٔٝ ِٓ عبَ  ٪5ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ أخفعذ صبفٝ اٌّصبس٠ف ِمبسٔخ ثبٌشثع اٌغبثك. اٌشثع

 .2958ِٓ عبَ  ٌثفٝ اٌشثع اٌثب ج١ٍِٗ١ْٕٛ  8.2ِمبسٔخ ثـ  ج١ٍِٗ١ْٕٛ  4.3ثٍغذ دخً صبف١خ عجٍذ اٌششوخ ظش٠جخ  

عٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ  ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 19.8خغبسح ِمبسٔخ ثصبفٝ  ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 88.5ثٍغذ  ٌثاٌشثع اٌثب ٝفصبفٝ خغبسح اٌششوخ عجٍذ 

 .اٌعبَ اٌغبثك

 
 خسارة ىصافإلى  ؤديانربحية الصادرات ي انخفاضو المحلية والتصديرانخفاض المبيعات  :1029االولى من عام  شهرأة عستنتائج ال

ملٌون  2,215.4 صلمقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لت 1029ولى من عئ  ة أش:ر ألسعستفى ألل ٪22ألإلٌرألدألت بنسبة  نخفضتأل
ٚظعف أدجبَ  ْ ج١ٕٗ( ٔز١جخ إٔخفبض اٌطٍت فٝ ِصش فٝ وً اٌمطبعبد١ٍِٛ 1,039.1:  2958ِٓ عبَ  رغعخ أشٙش)جنٌه 

مقئرنة بنفس  ٪57أخفعذ اٌّج١عبد اٌّذ١ٍخ  .صبدساد األدٚاد اٌصذ١خ ٝاألععبس اٌزٟ رمٛد٘ب اٌعٍّخ ف عٍٝ عغٛغاٌٚاٌّج١عبد 
بنسبة  ربحٌة أللصئدرألت (. ٚأخفعذ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 924.2:  2958ِٓ عبَ ة أش:ر عست) ملٌون 209.9لتبلغ  أللفترة من أللعئ  أللسئبق

 .١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 2,222.3:  2958)رغعخ أشٙش ِٓ عبَ  ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 2,025.5لتصل  مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق 9٪

:  2958ِٓ عبَ  ة أش:رعست١ٍِْٛ ج١ٕٗ  2,490.5ٌزجٍغ  ٪1أخفعذ رىٍفخ اٌّج١عبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌعبَ اٌغبثك ثٕغجخ 

 قلٌصتسئعد على ت ىأللتكئلٌف أللتألنخفئض على  ىأللجنٌه أللمصر قوةمع ألنخفئض ألإلنتئج وأللتأثٌر ألإلٌجئبً ل ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(. 2,555
 أللتضخ .

هئمش  نخفضأل ، كمئ١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 252.1:  2958ِٓ عبَ  ة أش:رعست) ملٌون جنٌه 125.2لٌبلغ  ٪25مجمل أللربح بنسبة  نخفضأل
جئء مجمل أللربح ألنخفئض  .عن نفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق ٪22.1مقئرنة بنسـبة  ٪22مجوٌة لٌبلغ  نقطة 4.2مجمل أللربح بمعدل 

أدى إلى ألرتفئع أللذى بدوره وتأثٌر ألنخفئض ألإلنتئج  ىو ٌئدة أللضغط على أسعئر أللبالط أللمحل، لصئدرألتألربحٌة ألنخفئض بسبب 
 تكئلٌف إنتئج أللوحدة.

 145.2:  2958ِٓ عبَ  ة أش:رعست) ملٌون جنٌه 135.3لتبلغ  ٪3وألإلدألرٌة بنسبة  ٌعٌةبمصروفئت أللألل نخفضتبصورة مطلقة أل

نفس أللفترة فى  ٪21.5مقئرنة بنسبة  ٪22.4نقطة مجوٌة لتصل  0.9بمقدألر أللمبٌعئت  ىمن صئفنسبة ك رتفعتأللكن:ئ ، و١ٍِْٛ ج١ٕٗ(

 .من أللعئ  أللسئبق
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عن نفس  جنٌهملٌون  43.2خرى أتشغٌل إٌرألدألت جنٌه مقئرنة بصئفى  ملٌون 12.4 خرىأتشغٌل مصئرٌف  ىسجلت أللشركة صئف

 عبَآٌِ  زغعخ أشٙش األٌٚٝاٌفى  ملٌون جنٌه 55.3نتٌجة إٌرألدألت غٌر متكررة بلغت  ةأسئسٌوذلك بصفة  أللفترة من أللعئ  أللسئبق

١ٍِْٛ ج١ٕٗ فٝ  22.7 بلذس٘ خرىأتشغٌل ف مصئرٌ ىصئففئْ اٌششوخ رىْٛ لذ عجٍذ  لغٌر متكررة٘زٖ اإل٠شاداد ا ثبعزجعبد .أللسئبق

 .2958ِٓ عبَ  اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝ

ملٌون جنٌه  250مقئرنة بربح تشغٌلى قدره  جنٌهملٌون  22.1قدرهئ قبل أللفئجدة وأللضرٌبة (  خسئرة) ٌةتشغٌل خسئرةسجلت أللشركة 

، أللسئبق اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝ ِٓ اٌعبَملٌون جنٌه فى  55.3خ اٌجبٌغ لغٌر متكررةاألإلٌرألدألت  ثبعزجعبدعن نفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق. 

 .2958فٝ اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝ ِٓ عبَ  ٪2.2 تشغٌلى ملٌون جنٌه ب:ئمش ربح 92.5ربح تشغٌلى قدره فئْ اٌششوخ رىْٛ لذ عجٍذ 

بـ ملٌون جنٌه مقئرنة  242.2صل إلى تل 1029عئ  من  اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝخالل  ٪22صئفى مصروفئت أللتموٌل بنسبة  نخفضتأل

 .فى مصرمعدالت أللفئجدة ألنخفئض بسبب  1022نفس أللفترة من عئ  ملٌون جنٌه عن  255.4

نفس  عنملٌون جنٌه  13ملٌون جنٌه مقئبل  11.5 بلغت 1029عئ  من  اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝخالل عبئء ضرٌبٌة أسجلت أللشركة صئفى 

  .أللسئبق أللفترة من أللعئ 

ملٌون  12.4خسئرة مقئرنة بصئفى  جنٌهملٌون  102بلغت  1029عئ  من  اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝخسئرة فى ى سجلت أللشركة صئف

ِٓ عبَ  اٌزغعخ أشٙش األٌٚٝملٌون جنٌه فى  55.3أللغٌر متكررة أللبئلغة اإل٠شاداد  ثبعزجعبد عن نفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق. جنٌه

 .2958ِٓ عبَ  اٌزغعخ أشٙش األ١ٌٍِْٝٚٛ ج١ٕٗ فٝ  30.0٘ب فئْ اٌششوخ رىْٛ لذ عجٍذ صبفٝ خغبسٖ لذس 2958

 

 التحليل القطاعي

 األدوات الصحية
 

 تحليل قطاع األدوات الصحية

 : أش:ر ةعست : ئلثأللثأللربع  

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       مبٌعئت أللصحً )بئسلف قطعة(

 %84 5.772 5.556 %88 490 710 مصر 

 %529 82 00 %60 71 24 لبنئن  

 %02 2.697 2.701 %84 063 855 تصدٌر 

 %21 1.148 3.241 %18 4.149 4.421 )بئسلف قطعة(أجمئلً مبٌعئت أللصحً 

 %5.1 %64.8 %66.7 %(9.6) %68.1 %63.0 تصدير / إجمالي المبيعات %

       

 %12 493298 441299 %19 13894 38898 إٌرألد مبٌعئت أللصحً )ملٌون ج. ( 

 %599 798.1 793.7 %03 798.2 200.6 متوسط سعر بٌع أللقطعة )ج.  /قطعة(

 %555 277.9 210.3 %596 248.9 262.9 متوسط تكلفة أللقطعة )ج.  /قطعة(

 %599 (071.0) (073.1) %80 (719.9) (752.8) تكلفة مبٌعئت أللصحً  

 %13 797.6 535.3 %17 81.5 44.0 مجمل أللربح لقطئع أللصحً

 %(0.9) %24.1 %51.1 %(3.9) %50.6 %52.6 مش مجمل أللربح أللقطئع أللصحً هئ
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 .قطعة ( 125,595 نخفض)أل ٪24حج  مبٌعئت ألسدوألت أللصحٌة خالل أللربع بنسبة ألنخفض : 1029عام  من لثالثاالربع 

 نخفضتأل) ٪25بة بنس تصدٌرمبٌعئت أللألنخفضت و ،قطعة( 40,315 نخفض)أل ٪21بنسبة  محلٌةمبٌعئت أللأللحج   نخفضأل

أللصئدرألت من  ىجئء ألالنخفئض ف. قطعة( 20,552 نخفضأل) ٪22بنسبة  لبنئنحج  مبٌعئت  نخفضأل كمئ ،قطعة( 245,402

 نتئج أللخئصألإلحٌث ت  تعدٌل ألإلنتئج لتعظٌ   أللتصنٌع للغٌرعمالء  معظ  ممئ أثر بشكل كبٌر على ئأوروبإلى تبئطؤ فً أللمبٌعئت ألل

 ب: .

 ٪5مبٌعئت أللمحلٌة بنسبة ألل نخفضتأل ،قطعة( 42,525 نخفضأل) ٪3حج  أللمبٌعئت بنسبة  نخفضأللسئبق من أللعئ  مقئرنة بئلربع أل

 أللتصدٌرحج  مبٌعئت  بٌنمئ ألرتفع .قطعة( 20,551 نخفضتأل) ٪45مبٌعئت لبنئن بنسبة  نخفضتألكمئ ( قطعة 15,522 نخفضتأل)

 (.قطعة 4,522 رتفعأل) ٪2بنسبة 

من  لث)أللربع أللثئ جنٌه للقطعة 199.5مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لٌبلغ  ٪2بنسبة وألت أللصحٌة دألسسعئر أمتوسط  نخفضأل
مئ  ىع   أللجنٌه أللمصر .ىر نتٌجة قوة أللجنٌه أللمصرٌصدتمتوسط أسعئر أللفى نخفئض نتٌجة ألال جنٌه( 202.1:  1022عئ  

قٌمة كل مبٌعئت  ى٪ أمئ  أللدوالر، ممئ أدى إلى ألنخفئض مبئشر ف3و ئبقمقئرنة بئلعئ  أللس ى٪ أمئ  أللٌورو وألإلسترلٌن20ٌقرب من 
 .ىر بئلجنٌه أللمصرٌصدتألل

 .للقطعة جنٌه 204.5:  1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪1مقئرنة بئلربع أللسئبق ألنخفض متوسط ألالسعئر بنسبة 

:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئ ملٌون جنٌه 245.5لتبلغ  سئبقمقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  ألل ٪22ألإلٌرألدألت بنسبة  نخفضتأل

 .(جنٌهملٌون  220.5:  1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪5ت ألالٌرألدألت بنسبة نخفضمقئرنة بئلربع أللسئبق أل .(جنٌهملٌون  324.2

فى  ضئعفلتضخ  أللمألنتٌجة  جنٌه للقطعة 151لٌبلغ  أللسئبقمقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ   ٪5متوسط تكلفة أللمبٌعئت بنسبة  ألرتفع

 152.5: 1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪3للقطعة  متوسط تكلفة أللمبٌعئت نخفضمقئرنة بئلربع أللسئبق أل م ٌ  ألإلنتئج.تغٌر مصر و

 رمضئن. ىف ل ٌئدة ألإلنتئج مقئرنة بمستوٌئت منخفضة موسمٌئً  نظرألً ( للقطعة

 
هئمش  ألنخفضكمئ  ،(جنٌهملٌون  24.2:  1022من عئ   لثبع أللثئ)أللر جنٌهملٌون  33.9لٌبلغ  ٪35أللربح بنسبة مجمل  ألنخفض

مجمل  رتفع. مقئرنة بئلربع أللسئبق أل(٪29.5:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئ ٪21.5لى إنقطة مجوٌة لٌصل  5مجمل أللربح بمقدألر 
مجوٌة ) أللربع  ةنقط 2.4ح بمقدألر هئمش مجمل أللرب رتفع( كمئ ألجنٌهملٌون  31.1:  1029من عئ   ثئنى) أللربع ألل ٪5أللربح بنسبة 

 .(٪ 22.2:  1029من عئ   ثئنىألل

 

 نخفضألملٌون قطعة ) 2.5لٌبلغ  ٪20حج  مبٌعئت ألسدوألت أللصحٌة بنسبة  نخفضأل: 1029عام  من ة أشهر األولىعستلا نتائج

حج  مبٌعئت أللتصدٌر  كمئ ألنخفض ،(قطعة 124,922ألنخفض ) ٪25أللمحلٌة بنسبة  مبٌعئتأللحج   ألنخفض قطعة (، 305,152

 .قطعة( 25,540 ألرتفعت) ٪10مبٌعئت لبنئن بنسبة  ترتفعأل بٌنمئ ،قطعة( 102,034ألنخفض ) ٪2بنسبة 

للقطعة  جنٌه 205.2مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لٌبلغ  ٪0.3بنسبة  ألنخفئضئً طفٌفئً  متوسط أسعئر ألسدوألت أللصحٌة نخفضأل

 ضغط قوة أللعملة على أسعئر أللتصدٌر.مع  ٌئدة ألسسعئر فى مصر أللتى قئبل:ئ  جنٌه للقطعة( 202.4:  1022عئ   ِٓ ة أش:رعست)

:  1022عئ   ِٓ ة أش:رعست) ملٌون جنٌه 2,209.1مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لتبلغ  ٪22ت ألإلٌرألدألت بنسبة ألنخفض

 .ملٌون جنٌه( 2,129.4

ألنخفئض ألإلنتئج نتٌجة  ،جنٌه للقطعة 149.5قئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لٌبلغ م ٪22ألرتفع متوسط تكلفة أللمبٌعئت بنسبة 

 مصر. ىف ضئعفوأللتضخ  أللم

( جنٌهملٌون  202.5:  1022عئ   ِٓ ة أش:رعست)ملٌون جنٌه  252.5لٌبلغ  ٪32مجمل ربح ألسدوألت أللصحٌة بنسبة  نخفضأل

 .(٪13.4:  1022عئ   ِٓ ة أش:رعست) ٪24.4نقطة مجوٌة لٌبلغ  9هئمش مجمل ربح ألسدوألت أللصحٌة بمقدألر ألنخفض كمئ 
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 البالط

 

 تحليل قطاع البالط

 % أش:ر ةعست % ئلثثأللربع ألل 

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       مبٌعئت أللبالط )بئسلف متر مربع(

 %89 51.445 52.725 %08 4.496 4.775 مصر

 %549 746 486 %523 519 509 لبنئن 

 %555 7.195 7.885 %86 5.259 5.942 تصدٌر 

 %18 42.911 42.218 %22 8.822 8.823 أجمالي مبيعات البالط 

 %1.5 %58.2 %27.7 %(2.7) %25.9 %58.3 تصدٌر / إجمئلً أللمبٌعئت %

       

 %11 88994 22498 %21 93891 94993 إيراد مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %592 70.9 70.6 %07 49.0 78.2 (1)ج.  /  متوسط سعر أللبٌع

 %592 76.4 73.2 %00 78.3 78.7 (1متوسط أللتكلفة )ج.  /  

 %80 (395.2) (629.0) %01 (227.7) (257.2) تكلفة مبٌعئت أللبالط 

 %89 19.0 49.6 - 52.1 (9.0) مجمل أللربح أللقطئع أللبالط

 %(9.6) %6.8 %6.5 - %1.7 - هئمش مجمل أللربح قطئع أللبالط 

 

متر  102,215 ألنخفضمقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق ) ٪3حج  مبٌعئت أللبالط بنسبة  نخفضأل: 1029من عام  لثالثاالربع 
 54,250 ألنخفض) ٪1 أللمحلٌة بنسبةحج  أللمبٌعئت  ألنخفض .1029من عئ   لثملٌون متر مربع فى أللربع أللثئ 4.5( لٌبلغ مربع

ألرتفع حج  مبٌعئت لبنئن بنسبة ، بٌنمئ متر مربع( 255,912 ألنخفض) ٪23 بنسبة تصدٌرألل مبٌعئتحج   ألنخفضكمئ  ،(متر مربع
أللمحلٌة فً ألالنخفئض مع ضعف أللطلب وأللقوة أللشرألجٌة فً مصر. أللمبٌعئت ألستمر حج   .متر مربع( 29,954رتفع أل) 15٪
 عئنت أللصئدرألت من  ٌئدة أللصرألع فً لٌبٌئ.و

 ٪20بنسبة  أللمحلٌةمبٌعئت أللحج   رتفعأل ،متر مربع( 340,000 رتفعأل) ٪9مبٌعئت بنسبة أللحج   رتفعألمقئرنة بئلربع أللسئبق 
حج  مبٌعئت لبنئن ألرتفع  ، كمئمتر مربع( 35,000 رتفع)أل ٪4حج  مبٌعئت أللتصدٌر بنسبة  وألرتفع متر مربع( 295,000 رتفعأل)

 .متر مربع( 5,000)ألرتفع  ٪3 بنسبة

 ىنتٌجة إلضئفة عروض تروٌجٌة ف جنٌه للمتر 22.1لٌبلغ مقئرنة بئلعئ  أللسئبق  ٪5أسعئر أللبٌع بنسبة  ىمتوسط صئف نخفضأل
 وأللٌورو خالل أللربع. ىمقئبل جمٌع عمالت أللتصدٌر خئصة أللجنٌه ألإلسترلٌن ىأللجنٌه أللمصر ةمصر إلى جئنب قو

نتٌجة ألنخفئض نسبة  للمتر( جنٌه 29.5:  1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪3بنسبة  متوسط أللسعر نخفضمقئرنة بئلربع أللسئبق أل
 .مبٌعئت أللتصدٌر

:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئملٌون جنٌه  121.2مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لتبلغ  ٪20ألٌرألدألت أللبالط بنسبة  نخفضتأل
 .(جنٌهملٌون  101.2:  1029من عئ   ثئنى) أللربع ألل ٪4بنسبة ألالٌرألدألت  رتفعتأل(. مقئرنة بئلربع أللسئبق جنٌهملٌون  124.2

:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئ جنٌه للمتر 22.2لٌبلغ  سئبقمقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  ألل ٪2متوسط تكلفة أللمبٌعئت بنسبة  نخفضأل
ئلعمالت ألسجنبٌة على ب رتبطةى أللتكئلٌف أللمعل أللجنٌهسئعدت تدألبٌر خفض أللتكئلٌف فً مصر وتأثٌر قوة . (أللمربع جنٌه للمتر 22.5

 .1022٪ مقئرنة بنفس أللفترة من عئ  24ألنخفئض ألإلنتئج بنسبة  نمأللنئتجة  أللحج  وفورألتعد  تحقٌق تعوٌض 

أسئسٌئً  ،للمتر أللمربع( جنٌه 22.2: 1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪2متوسط تكلفة أللمبٌعئت بنسبة  رتفعمقئرنة بئلربع أللسئبق أل
 بسبب أللغئء بعض أللدع  فى منتصف أللعئ .

نفس فى ملٌون جنٌه  21.4ملٌون جنٌه فى أللربع أللثئلث مقئرنة بمجمل ربح قدره  0.9سجل قطئع أللبالط خسئرة تشغٌلٌة قدرهئ 
 .1029ملٌون جنٌه فى أللربع أللثئنى من عئ   2.1مجمل ربح قدره . سجلت أللشركة 1022أللفترة من عئ  
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ألنخفض مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق ) ٪22حج  مبٌعئت أللبالط بنسبة ألنخفض : 1029من عام  ر األولىة أشهعستالنتائج 
مئ بٌنمتر مربع(  ملٌون 2.2ألنخفضت ) ٪10مبٌعئت أللمحلٌة بنسبة أللألنخفض . ملٌون متر مربع 25.5متر مربع( لٌبلغ  ملٌون 1.5

 ألرتفعت) ٪30ت مبٌعئت لبنئن بنسبة رتفعألمئ ك ،ملٌون متر مربع( 259,329ألرتفع ) ٪22عئت أللتصدٌر بنسبة ٌألرتفع حج  مب
 (.متر مربع 229,293

سعئر على مدألر ألس  ٌئدةلٌعكس ألالثئر أللترألكمٌة لجنٌه للمتر أللمربع  29.5لٌصل إلى  ٪1متوسط صئفً أسعئر أللبٌع بنسبة  رتفعأل
على قٌمة أللصئدرألت  جنٌةروٌجٌة فً مصر ولبنئن وتأثٌر قوة أللعلى أللرغ  من  ٌئدة أللخصومئت وأللعروض أللتو ألسثنى عشر ش:ر
 بئلجنٌه أللمصري.

ولى من عئ  ش:ر ألسأة عستفى أللملٌون جنٌه  552.4مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لتبلغ  ٪21ألٌرألدألت أللبالط بنسبة ألنخفضت 
 .(جنٌهملٌون  541.2:  1022ش:ر من عئ  أة عست)  1029

نتٌجة أللمكئسب  جنٌه للمتر أللمربع 25.1لٌبلغ  سئبقمقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  ألل ٪1لفة تصنٌع أللمتر بنسبة ألرتفع متوسط تك
أللنئتجة عن  ٌئدة أللكفئءة ومشروعئت أللوفر فى أللتكلفة أللتى قئبل:ئ أللتضخ  أللمرتفع فى مصر وتأثٌر إنخفئض حج  ألإلنتئج بنسبة 

22.% 

 عن نفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق. جنٌهملٌون  40.9 ربحمقئرنة بمجمل  جنٌهملٌون  30.5 لٌصل ٪10بنسبة  ربحأللمجمل  نخفضأل
 (.٪5.2: 1022من عئ   تسعة أش:ر) ٪5.2 مجوٌة لتصل ةنقط 0.5بمقدألر  ولىش:ر ألسأة عستنسبة هئمش ربح أللت نخفضألكمئ 

 

 خالطات المياه

 

 خالطات المياهتحليل قطاع 

 : أش:ر ةعست : ئلثأللربع أللث 

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       مبٌعئت خالطئت أللمٌئه )بئلقطعة(

 %86 35.283 65.675 %02 27.837 22.928 مصر

 %5 5.024 52 %63 7 2 تصدٌر

 %11 83.944 24.213 %29 93.182 99.131 )بالقطعة(إجمالي مبيعات خالطات المياه 

 %(2.6) %2.6 %9.9 %(9.9) %9.9 %9.9 ٪تصدٌر / إجمئلً أللمبٌعئت 

 %21 8892 8298 %419 9193 9191 إيراد مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %553 383.2 029.1 %555 815.7 041.4 متوسط سعر بٌع أللقطعة )ج.  /قطعة(

 %08 175.6 127.2 %83 128.4 418.5 متوسط تكلفة أللقطعة )ج.  /قطعة(

 %87 (78.0) (72.7) %89 (52.6) (59.5)   خالطئت أللمٌئهتكلفة مبٌعئت 

 %575 58.3 24.1 %570 3.3 59.3 خالطئت أللمٌئهمجمل أللربح 

 %59.3 %72.1 %47.2 %57.6 %73.0 %15.1 خالطئت أللمٌئههئمش مجمل أللربح 

 
 : 1029من عام  لثالربع الثا

عن نفس أللفترة من قطعة  12,255قئرنة بـ قطعة م 11,020لٌبلغ  ٪2بنسبة  1029من عئ   لثحج  مبٌعئت أللربع أللثئ نخفضأل
 .(قطعة 24,952:  1029من عئ   ثئنى) أللربع ألل ٪22حج  أللمبٌعئت بنسبة  رتفعمقئرنة بئلربع أللسئبق فقد أل .أللعئ  أللسئبق

 جنٌه 242.2:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئ جنٌه للقطعة 934.3لٌصل إلى  ٪22ألرتفع متوسط صئفى سعر بٌع أللقطعة بنسبة 
جنٌه  2,005.4: 1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪5بنسبة  متوسط صئفى سعر بٌع أللقطعة نخفضأل. مقئرنة بئلربع أللسئبق للقطعة(
 للقطعة(.

 لث)أللربع أللثئ ملٌون جنٌه 10.2مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق لتصل إلى  ٪1من أللعئ  بنسبة  لثت ألٌرألدألت أللربع أللثئرتفعأل
 1029من عئ   ثئنى) أللربع ألل ٪19ألالٌرألدألت بنسبة  ترتفع(. مقئرنة بئلربع أللسئبق من أللعئ  ألجنٌهملٌون  10.2:  1022من عئ  

بٌنمئ بلغت هذه أللنسبة عن نفس أللفترة من  ٪2.4ٌرألدألت أللمجمعة سبة ألٌرألدألت قطئع أللخالطئت من ألإل(. بلغت نجنٌهملٌون  25.2: 
 .مجمعةأللٌرألدألت إجمئلى إمن  ٪1.9أللعئ  أللسئبق 
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لٌعكس  جنٌه للقطعة( 412.3:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئ جنٌه للقطعة 342.2لٌبلغ  ٪22متوسط تكلفة أللقطعة بنسبة  نخفضأل
 422.5:  1029من عئ   ثئنى)أللربع ألل ٪11متوسط تكلفة أللقطعة بنسبة  نخفضمقئرنة بئلربع أللسئبق أل. تشكٌلة أللمنتجئت أللمبئعة

 للقطعة(. جنٌه

كمئ ( جنٌهملٌون  5.5:  1022من عئ   لث) أللربع أللثئملٌون جنٌه  20.5لٌبلغ مقئرنة بئلعئ  أللسئبق  ٪29مل أللربح بنسبة ألرتفع مج
 .( ٪25.9: 1022من عئ   لث)أللربع أللثئ ٪42.4نقطة مجوٌة لٌصل إلى  22.5هئمش مجمل أللربح بمقدألر  رتفعأل

ألرتفع هئمش مجمل  ، بٌنمئ(جنٌهملٌون  5.5:  1029من عئ   ثئنىأللربع ألل ) ٪50مجمل أللربح بنسبة  رتفعألمقئرنة بئلربع أللسئبق 
 .(٪32.5:  1029من عئ   ثئنى)أللربع أللنقطة مجوٌة  20أللربح بمقدألر 

( ٪5.2:  1022من عئ   لث)أللربع أللثئمن مجمل أللربح أللمجمع للشركة  ٪29.5 ٌصل أللىنسبة مجمل ربح قطئع أللخالطئت ل رتفعأل
نقطة مجوٌة )أللربع  5.9لسئبق ألرتفعت نسبة مجمل ربح قطئع أللخالطئت من مجمل أللربح أللمجمع للشركة بمقدألرمقئرنة بئلربع أل

 (.٪22.5: 1029من عئ   ثئنىألل

 

 : 1029ة أشهر االولى من عام عستنتائج ال

 .قطعة( 22,452) ألنخفض 1022نفس أللفترة من عئ  بمقئرنة  ٪25بنسبة  1029عئ  أللنصف ألسول من حج  مبٌعئت ألنخفض 
 ٌئدة ألسسعئر أللتى تمت تشكٌلة أللمنتجئت و نتٌجةجنٌه للقطعة  910.4لٌصل إلى  ٪25صئفى متوسط سعر بٌع أللقطعة بنسبة  ألرتفع

 على مدألر ألسثنى عشر ش:ر أللمئضٌة.

 45.5:  1022عئ  من تسعة أش:ر ملٌون جنٌه ) 45.5لتصل  مقئرنة بنفس أللفترة من أللعئ  أللسئبق ٪1بنسبة  ألالٌرألدألت ألنخفضت
 .ملٌون جنٌه(

من  ٪1.9أللفترة أللمقئرنة من أللعئ  أللسئبق  ىبلغت نفس أللنسبة ف، بٌنمئ ٪2.4نسبة إٌرألدألت أللخالطئت من ألإلٌرألدألت أللمجمعة بلغت 
 أللمبٌعئت.

لٌعكس  ه(ملٌون جنٌ 422.5:  1022من عئ   تسعة أش:ر) جنٌه للقطعة 412.1لٌبلغ  ٪1متوسط تكلفة أللقطعة بنسبة  نخفضأل
 .تخفٌض أسعئر أللمدخالت أللمستوردةفى  أللجنٌهقوة سئهمت ، كمئ ةكٌلة أللمنتجئت أللمبئعتش
 

كمئ ألرتفع هئمش مجمل ( جنٌهملٌون  22.5:  1022من عئ   تسعة أش:ر)ملٌون جنٌه  13.4لٌبلغ  ٪22مجمل أللربح بنسبة  رتفعأل
 .( ٪21.4: 1022من عئ    تسعة أش:ر) ٪32.1نقطة مجوٌة لٌصل إلى  20.5أللربح بمقدألر 

 .( ٪4: 1022من عئ    تسعة أش:ر) ٪20.2 بنسبة أللمجمعة مجمل ربح أللخالطئت بئلنسبة إلى مجمل ربحألرتفعت نسبة 
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  المركز المالي

ملٌون جنٌه(  1,205.4 :1022) جنٌهملٌون  1,422.2لتبلغ  ٪2بنسبة  1029 سبتمبرقٌمة أصول شركة لٌسٌكو بن:ئٌة  نخفضتأل
 .1029 من عئ  ىألسول تسعة أش:رخالل ألل ألسصول أللثئبتةأللمخ ون ووأللعمالء و أللنقدٌةنخفئض رصٌد أسئسٌة نتٌجة أل بصفة

 نتٌجةبصفة أسئسٌة ملٌون جنٌه(  2,902.3 :1022) .ملٌون جنٌه 2,290.2لتبلغ  ٪2لت ألمئت بنسبة إجمئلً ألإل نخفضتأل
 .1029عئ   من أللتسعة أش:ر ألسولىأرصدة أللقروض خالل  نخفئضأل

بن:ئٌة  جنٌهملٌون  2,241.2مقئرنة بـ  جنٌهملٌون  2,210.2لٌبلغ   جنٌهملٌون  22.2مئ ٌعئدل  ٪1إجمئلى أللدٌن بنسبة  نخفضأل
 .1022عئ  

بن:ئٌة عئ   جنٌهملٌون  2,254.1مقئرنة بـ  هملٌون جنٌ 2,225.2لٌبلغ  جنٌهلٌون م 11.2مئ ٌعئدل  ٪1رتفع صئفى أللدٌن بنسبة أل
1022. 

نتٌجة تأثٌر  1022فً ن:ئٌة عئ   2.21مقئرنة بمعدل  2.53لتصل إلى  ٪22.5بنسبة  ألرتفعت نسبة صئفى أللدٌن إلى حقوق أللملكٌة
 .أللخسئجر على حقوق أللملكٌة

ملٌون جنٌه  2,225مقئرنة بـ  هملٌون جنٌ 2,223.5لٌبلغ ملٌون جنٌه  242.2أو مئ ٌعئدل  ٪22رأس أللمئل أللعئمل بنسبة  نخفضأل
 .أللعمالء وأللمخ ونكنتٌجة لإلنخفئض فى  1022بن:ئٌة عئ  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

  :1029عام ل النظرة المستقبلية

وأللثئلث. نحن  ىأللربعٌن أللثئن ىشوهدت ف ىتتوقع لٌسٌكو أن توألجه نتئج  أللتشغٌل فً أللربع ألسخٌر من أللعئ  نفس أللضغوط أللت

نً أن ألالٌرألدألت ستبقى أضعف ع ألستمرألر تبئطؤ أللطلب فً مصر وتأثٌر أللجنٌه أللمصرى على أسعئر أللصئدرألت ممئ ٌعنتوق

  .مقئرنة بئلربع أللسئبق ئً نسبٌ

ألإلستفئدة من تخطط أللشركة لخفض ألإلنتئج فً أللربع أللحئلً ل ٌئدة أللتدفقئت أللنقدٌة إلى أللحد ألسقصى، ممئ سٌؤدي إلى عد  

 .أللربعٌن أللسئبقٌن ىلحج  و ٌئدة أللضغط على متوسط تكلفة إنتئج أللوحدة مقئرنة بمتوسط أللتكلفة فألقتصئدٌئت أل

 .فً أللربحٌة نتٌجة لالنخفئض أللكبٌر فً ألإلنتئج خالل هذأل أللربع ئً ة فً قطئع ألسدوألت أللصحٌة ألنخفئضتتوقع أللشرك

خسئجر فً هذأل أللربع ب ٌئدة صئفً أسعئر أللبالط فً قطئع أللبالط، سٌت  تعوٌض هذه أللضغوط أللسلبٌة على ألسربئح وألل

أللبالط. تتوقع لٌسٌكو أن تؤدي هذه أللعوألمل إلى تحسٌن أللربحٌة فً أللربع  ىصنعم  وألالستفئدة من ألنخفئض أسعئر أللغئ  أللطبٌعً ل

 .أللرألبع مقئرنة بئلربع أللسئبق على أللرغ  من تأثٌر ألنخفئض حج  أللمبٌعئت وألالنخفئض أللكبٌر فً ألإلنتئج

ن قرألر أللشركة بتخفٌض ألإلنتئج إلدألرة مستوٌئت أللمخ ون سٌؤدى أللى  ٌئدة أللضغط على أللنتئج ، إال أن أعلى أللرغ  من 

ألإلدألرة تأمل فً أن ٌسمح ذلك للشركة بموألصلة تولٌد أللنقد كمئ فعلت فً أللربع أللثئلث وتقلٌل أللدٌون لمحئولة إعئدة صئفً أللدٌن 

مع تدفق نقدي إٌجئبً  حئلىنجحت هذه ألالسترألتٌجٌة حتى ألآلن فً أللش:ر ألسول من أللربع ألل. لقد 1022إلى مستوٌئت ن:ئٌة 

 .نتٌجة لتحسٌن رأس أللمئل أللعئمل

فى إثئرة  ىأللعئلم مستوىملٌجة بئلتحدٌئت، حٌث تثٌر أللمخئوف بشأن أللطلب أللضعٌف على ألل 1010ال ت ألل أللتوقعئت لعئ  

ٌ ألل أللطلب أللمصري تحت أللضغط ولكن مع وجود مجئل للتفئؤل فً وقت الحق من عئ  ، ال فى أوروبئأللمخئوف بشأن أسوألقنئ 

ألالقتصئدٌة فى لبنئن وتكثٌف:ئ مع ت ألٌد أللضغوط  ةغٌر مؤكدة مع ألستمرألر توقع ألال م، وبقٌت ألسسوألق ألإلقلٌمٌة 1010

 .أللسٌئسٌة من أجل تغٌٌر كبٌر فً أللحكومة وأللسٌئسة

رألدألت وأللتى تأتى فى أللمقئ  ألالول من ألرتفئع حج  صئدرألت ٌتتوقع لٌسٌكو نمو بعض ألالأللتحدٌئت  هوعلى أللرغ  من هذ

ألسدوألت أللصحٌه وبعض أللتحسن فى حج  أللبالط فى مصر. ألرتفئع حج  أللصئدرألت سٌأتى من توسٌع نطئق منتجئتنئ من خالل 

 .عمالء أللتصنٌع للغٌر أللحئلٌٌن ودخول ألسوألق جدٌدة مع عمالء أللتصنٌع للغٌر

وتأمل أللشركة أن تتحسن أحجئ  أللبالط فً مصر نتٌجة الخترألق أفضل للمشروعئت ونتٌجة لخدمئت أللتوصٌل أللمجئنٌة أللتً 

 .كثر بعدألً فً مصرأنقدم:ئ وأللتً ت ٌد من قدرة منتجئتنئ أللتنئفسٌة فً ألسوألق 

عئ   ىف ثٌرن متوسط ألسسعئر أفضل بكبٌن ضغوط أللتسعٌر فً مصر وتع ٌ  أللجنٌه أللمصري على مدألر أللعئ ، ال نتوقع أن ٌكو

 .أسوألق أللتصدٌر أللرجٌسٌة ىألسسعئر ف ىعلى أللرغ  من أللضغط على  ٌئدألت أللتضخ  ف 1010

ٌتبع ذلك من  وفًقئ لذلك، تست:دف لٌسٌكو بعض أللتحسن فً ألسربئح أللتشغٌلٌة مع  ٌئدة أللمبٌعئت ممئ ٌسمح ب ٌئدة ألإلنتئج ومئ

ٌت  دع  وفورألت أللحج  من خالل أللم ألٌئ أللنئتجه من مبئدرألت خفض أللتكئلٌف أللتً ت  إطالق:ئ فً وفورألت أللحج  ألالقتصئدٌة. س

بٌجة تضخمٌة أكثر  ئً أللعئ  بئلكئمل. تتوقع أللشركة أٌضوألالستفئدة من ألنخفئض أسعئر أللغئ  فً أللبالط وذلك خالل  1029عئ  

ن حٌث قٌمة أللجنٌه أللمصري أللقوي ممئ ٌسمح للحكومة حٌث تكون أللمنتجئت أللمستوردة أرخص م 1010ألعتدألالً فً عئ  

 .سئسٌةبئلتحدث عن خفض ألسسعئر على أللبنود ألس

ل:ذأل ، ممئ ٌقلل من أللمصروفئت أللتموٌلٌة 1010أن أسعئر أللفئجدة أللمصرٌة ستنخفض بشكل كبٌر خالل عئ   ئً تعتقد لٌسٌكو أٌض

ٌة فً أسعئر أللفئجدة فً لبنئن ، لكن أللشركة ال ت ألل تتوقع حدوث بتوقع حدوث  ٌئدألت إضئف ئً أللعئ . سٌت  تعوٌض ذلك ج جٌ

 .تحسن فً أللمصروفئت أللتموٌلٌة فً أللعئ  أللمقبل
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بعد  1025أللذي ٌتعرض لضغوط منذ عدة أعوأل  نتٌجة إلجرألءألت أللتقشف أللتً ت  تبنٌ:ئ فً عئ   -قد ٌش:د أللطلب أللمصري 

لتضخ  وألنخفئض أسعئر أللفئجدة ٌعٌدألن بعض أللقوة أللشرألجٌة وأللرغبة فً بعض ألالنتعئش حٌث أن ألنخفئض أل -تعوٌ  أللجنٌه 

، ولكن ٌبدو أن معظ  1029هذأل ألالنتعئش فً أوألخر عئ   ألالستثمئر أللمبئشر على مدألر أللسنة. ال توجد أي إشئرة إلى

 .ألالقتصئدٌٌن ٌعتقدون أن هذه أللدورة أللقئدمة لنمو أللطلب ستعود فً مرحلة مئ

تحسن بٌنمئ تتوقع لٌسٌكو حدوث  -وأللذي ال تتوقعه أللشركة  - 1010ألنتعئش كبٌر فً أللطلب فً مصر فً عئ  حدوث بئستثنئء 

، ال ت ألل تعتقد أن بٌجة أللتشغٌل وأللنتئج  ستظل صعبة للغئٌة ومئ  أللت أللشركة تتوقع خسئرة كبٌرة فى فً أللنتئج  فً أللعئ  أللمقبل

 .أللسنة أللمقبلة

لتخفٌض فً أللخسئجر ال ٌخلو من أللمخئطر. أللم ٌد من أللتع ٌ  أللكبٌر للجنٌه أللمصري سوف ٌضغط ، حتى هذأل ألعالوة على ذلك

مع خروج برٌطئنٌئ من ألالتحئد ألسوروبً. ال ٌ ألل  ئً فً أوروبئ وأللمملكة أللمتحدة سلب على أللنتئج . قد تتأثر أللعمالت وأللطلب

بئلنسبة إلى  ئً وصعب ئً ئمضغ ئً ة تغٌر مستمر. سٌظل هذأل عئمً حئلأللوضع فً لبنئن ولٌبٌئ وج ء كبٌر من أللشرق ألسوسط ف

  .لٌسٌكو

توألصل شركة لٌسٌكو فً هذه أللبٌجة أللسعى من أجل أللحصول على عمالء وأسوألق جدٌدة وتوسٌع أللعالقئت أللتجئرٌة أللحئلٌة على 

، ستستمر لٌسٌكو فً تخفٌض 1010ً عئ  ة أللتدفقئت أللنقدٌة. فأللمبٌعئت فى أللمستقبل. ال ت ألل أللشركة ملت مة بإدألر ٌئدة أمل 

أللمخ ون وتخفٌض فترة أللتحصٌل من أللعمالء لمحئولة ألالستمرألر فً تثبٌت أو تخفٌض أللدٌون. سٌؤدي ذلك إلى جعل لٌسٌكو 

فً أقوى موقف ممكن لالستفئدة من سٌئسئت أللتخفٌف وألستردألد أللطلب أللمتوقع فً مصر وأللتعدٌل أللالحق للجنٌه أللمصري 

 .لوقت وأللذي سٌش:د تحسنئً فً أللقدرة أللتنئفسٌة للصئدرألتبمرور أل

ألال مه أللسٌئسٌة وألالقتصئدٌة أللحئلٌة فى لبنئن تجعل من أللصعب للغئٌة توقع كٌف سٌبدو  )تحديث(: -إعادة هيكلة ليسيكو لبنان

دي وتقلص سوق منتجئتنئ ، ٌمكن أللسوق وألسعمئل أللتجئرٌة لشركة لٌسٌكو فى أللعئ  أللمقبل . بعد عدة سنوألت من أللركود ألالقتصئ

أن تكون لبنئن فً نقطة ألنعطئف إذأل كئن أللتغٌٌر أللسٌئسً وألالقتصئدي ألل:ئجل ممكًنئ مع ألنعكئسئت عمٌقة على أللعملة وأللظروف 

 .ةتخضع لتغٌرألت شدٌدة خالل ألسش:ر وأللسنسأللتجئرٌة وأللنظئ  أللمصرفً. أللكثٌر من تحلٌالتنئ وبٌئنئتنئ حول أللتوقعئت أدنئه 

 -أللتى توألجه تكئلٌف إنتئج بئهظة، وسوق منكمش ومنئفسة مت ألٌدة  -خالل أللسنوألت أللقلٌلة أللمئضٌة، وجدت شركة لٌسٌكو لبنئن 

 .نفس:ئ مع نتئج  وتدفقئت نقدٌة سلبٌة على مدألر أللسنوألت أللمئضٌة، وقد تكون لدٌ:ئ مخ ون ودٌون كبٌرة

شركة. وكئن ألل:دف من عملٌة إعئدة ألل:ٌكلة هذه هو تحرٌر أللنقدٌة أللمتمثلة فى نتٌجة لذلك، قرر مجلس ألإلدألرة إعئدة هٌكلة ألل

 .مخ ون وأرألضى لبنئن لتخفٌض أللدٌون وإنشئء أعمئل مربحة وتدفقئت نقدٌة إٌجئبٌة

ة ( خفض أللتكلفة وخفض أللطئق2، بدأت لٌسٌكو فى تنفٌذ خطة إعئدة هٌكلة شركة لٌسٌكو لبنئن من خالل:)1029فً أوألجل عئ  

( أللتصرف فى ألسصول أللعقئرٌة لتحرٌر أللنقدٌة وتخفٌض 2( خفض أللمخ ون لتحرٌر أللنقدٌة وتخفٌض أللدٌون )1ألإلنتئجٌة )

 .( نقل أللغئلبٌة أللعظمى من ألإلنتئج إلى مصر لموألصلة عملٌئت:ئ بعد تخفٌض أللمخ ون3أللدٌون )

مع أللعودة أللى  1010لٌسٌكو لبنئن إٌجئبٌة بحلول عئ  عند ألالنت:ئء من خطة إعئدة ألل:ٌكلة، من أللمتوقع أن تصبح تدفقئت 

 .أللربحٌة فى ألالعوأل  أللمقبلة

أللمتدهور فً أللبالد  ىفً أللربع أللثئلث ، بقٌت خطة إعئدة ألل:ٌكلة مست:دفة إلى حد كبٌر على أللرغ  من أن أللوضع ألالقتصئد

 .هذأل أللربع ىمن مبٌعئت:ئ أللتروٌجٌة ف ئً و لبنئن أٌضخفضت لٌسٌكفقد أللسوق، ى للضعف ف قل من أهدألفنئ. نظرألً أٌجعل أللمبٌعئت 

 .فً خطة إعئدة ألل:ٌكلة عنصر خفض أللتكئلٌف هو ألل:دف مع ألنخفئض عدد أللموظفٌن وألإلنتئج

تبحث ألإلدألرة ألآلن عن م ٌد من أللتخفٌض فً عدد أللموظفٌن خالل ألسش:ر أللتسعة أللمقبلة وألالسرألع بنقل ألالمدألدألت إلى 

دخئل بعض أللمنتجئت أللجدٌدة ذألت ألسسعئر أللمنخفضة الست:دألف أللسوق أللكبٌرة للوألردألت أللرخٌصة أللتً مصئنعنئ فى مصر وإ

 .ألستحوذت على حصت:ئ فً أللسوق من لٌسٌكو لبنئن على مدألر أللعقد أللمئضً
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ٌر حٌث وفرت بئلفعل وعلى أللرغ  من تكئلٌف إعئدة ألل:ٌكلة ، فقد أدت هذه ألإلجرألءألت إلى خفض أللتكئلٌف أللنقدٌة بشكل كب

ملٌون دوالر كنتٌجة مبئشرة لخطة إعئدة ألل:ٌكلة. نتٌجة ل:ذأل وعلى أللرغ  من أللتحدٌئت أللتً توألجه بٌجة أللتشغٌل فً  2.5حوأللً 

 .٪ مقئرنة بئلعئ  أللسئبق50، ت  تخفٌض أللتدفق أللنقدي أللسلبً فً لٌسٌكو لبنئن بأكثر من  1029لبنئن فً عئ  

على أللرغ  من أن  -لٌسٌكو لبنئن  تدفقئت نقدٌة فى دٌولتحٌث من ربع أول هو  1029ئلث من عئ  بشكل ملحوظ ، كئن أللربع أللث

 .أللمبلغ كئن ضجٌاًل ، ألال ألنه هنئك تدفق نقدي ألٌجئبى فً أكتوبر. ولٌس من أللمتوقع أن ٌستمر هذأل ألالتجئه حتى ن:ئٌة أللعئ 

 عروضألل ى، وأللخسئجر فو ٌئدة تكلفة أللوحده سئجر مع ألنخفئض ألالنتئجعلى ألسربئح وأللخ ومع ذلك، فقد أثرت إعئدة ألل:ٌكلة سلبئً 

 .ألسربئح وأللخسئجرعلى قئجمة إضئفٌة أللمتعلقة بئلمخ ون وتسوٌة أللعمئلة ، ممئ أدى إلى  ٌئدة تكئلٌف 

 1.3تبلغ حوأللً ، حددت ألإلدألرة خسئجر إضئفٌة  1029فٌمئ ٌتعلق بإجرألءألت إعئدة ألل:ٌكلة فً ألسش:ر أللتسعة ألسولى من عئ  

 .لٌست تكئلٌف نقدٌة ئً جمٌع هذه أللخسئجر ألإلضئفٌة تقرٌبملٌون دوالر. من أللم:  مالحظة أن 

 .، ولكن بوتٌره أقل حده مع حدوث ألنخفئض كبٌر فً أللخسئجر فً أللعئ  أللمقبل 1010طوألل عئ   ذلكمن أللمتوقع أن ٌستمر و

ن مصئنعنئ فى مصر بتكئلٌف إنتئج منخفضة، فإننئ نتوقع حدوث تحسن لبنئن م إلى، ومع وصول معظ  أللمبٌعئت 1012فً عئ  

 .فً أللربحٌة

إن مفتئح إعئدة ألل:ٌكلة أللكئملة للشركة وأللتدفق أللنقدى أللسرٌع لشركة لٌسٌكو كمجموعة هو بٌع فئجض أللعقئرألت فى لبنئن. وقد 

ألإلدألرة تعمل على هذأل، ولكن أللظروف  . وال ت ألل1025ملٌون دوالر فى عئ   20عرضنئ أرألضى فئجضة للبٌع قٌمت:ئ 

ألالقتصئدٌة وأللسوقٌة أللحئلٌة تعنى أن أللبٌع فى أللمستقبل أللقرٌب غٌر محتمل، وأن قٌ  هذه ألسرألضى أللٌو  ستكون بال شك 

 .منخفضة بئلمقئرنة للتقٌٌ  أللذى ت 

ٌكو لبنئن على تكٌٌف أعمئل:ئ لالستجئبة تؤثر ألإلرألدة أللسٌئسٌة أللحئلٌة على خطط إعئدة ألل:ٌكلة قصٌرة ألسجل حٌث تعمل لٌس

بشكل أفضل لأل مة ألالقتصئدٌة وأللسٌئسٌة أللتً تتكشف فً أللسوق. مع ألستقرألر أللوضع ، قد تحتئج لٌسٌكو لبنئن إلى تغٌٌر خطة 

على إعئدة هٌكلة ألسعمئل للتكٌف مع أي حقئجق جدٌدة فً أللسوق. ستبذل لٌسٌكو لبنئن قصئرى ج:دهئ لتكون مرنة وقئدرة 

أللتكٌف مع أللبٌجة أللحئلٌة لتفئدي أكبر قدر ممكن من أللمخئطر أللتً تثٌرهئ هذه أللتغٌٌرألت وأللحصول على أفضل ألستفئدة من 

 أللفرص أللتً تقدم:ئ.

 نشرة أللنتئج  ألإلخبئرٌة. ىف ةربع سنكل تعت   ألإلدألرة موألصلة تحدٌث أللمستثمرٌن بشأن أللتقد  أللمحر  فى إعئدة ألل:ٌكلة 
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 بليسيكو ما يتعلق

 

( أحد أللشركئت أللرألجدة فً إنتئج ألسدوألت LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY لٌسٌكو )رم  ألسس:  :
مصر ، وبخبرة ت ٌد عن فى كبر أللشركئت أللمنتجة للبالط أأللصحٌة وبئلجودة أللتصدٌرٌة بئلشرق ألسوسط وأٌضئ وألحدة من 

 لتصدٌر إلى ألسسوألق أللمتطورة ت ٌد عن عشرألت أللسنٌن.هذه أللصنئعة وبخبرة أٌضئ فً أعمئل أل فًعئمئ  40
 

تتمتع لٌسٌكو بم ألٌئ تنئفسٌة نتٌجة ألالنخفئض ألل:ئ  فً تكلفة أللعمئلة وأللطئقة وألالستثمئر أللنئتجة عن أللحج  ألالقتصئدي للنشئط 
ألستخدأل  م ألٌئ أللتكلفة  . إن ألإلسترألتٌجٌة أللتسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد علىفً مصروأللموقع أللجغرألفً وألالسترألتٌجً 

 . تنئفسٌة الست:دألف أللحج  ألسكبر من أللسوق بجودة عئلٌة وبأسعئر
 

، ول:ئ توألجد هئ  بئلمملكة أللمتحدة وبأسوألق أخرى أللصحٌة تقو  لٌسٌكو بتصدٌر مئ ٌ ٌد عن نصف إنتئج:ئ من ألسدوألت
مة أللتجئرٌة أللخئصة بلٌسٌكو مع إن:ئ تنت  أٌضئ عدٌدة بأوروبئ، وألن معظ  أللكمٌئت أللتً ٌت  تصدٌرهئ تحمل ألالس  وأللعال

  بمئركئت وعالمئت تجئرٌة لشركئت أوروبٌة.
 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طئهر ج. غرغور
   + 102 422 0022  تلٌفون:
   + 102 422 0019  فئكس:
  r@lecico.comtgargou :أللكترونًبرٌد 

 

 

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

 
ربمئ تتطئبق أو تتمئثل  أللتًهذه أللنشرة قد تحتوى بعض ألسلفئظ "قوألج  أللنظرة أللمستقبلٌة" تتعلق بأعمئل ووظئجف أللشركة و

ردألت عل  أللمصطلحئت مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعئت" "تنبؤألت" أو مئ شئبه ذلك من أللتعبٌرألت أو مع ألستخدأل  ألحد مف
أو أللخطط. مثل هذه أللقوألج  قد تتضمن وصفئ لخطط ألالستثمئرألت أو بعض أللتطوٌرألت أللجئرٌة  تبمنئقشة بعض ألالسترألتٌجٌئ

تحمل نسبة من  أللتًألت أللمستقبلٌة أو أللموضوعئت ألإلصدألر فًبئلشركة،  وهذه أللقوألج  أٌضئ قد تعكس وج:ة نظر أللشركة 
قد  أللتًأللمخئطر أو عد  أللتأكد أو أللفروض. كثٌر من أللعنئصر قد تسبب أللنتئج  أللحئلٌة أو ألسدألء أو أللتنفٌذ سهدألف أللشركة و

لٌ:ئ "قوألج  أللنظرة ربمئ تعبر أو تكون مف:ومة ضمنٌئ بمثل أللعبئرألت أللسئبق ألإلشئرة إ أللتًتختلف مع أللنتئج  أللمستقبلٌة 
   لذلك ل   أللتنوٌه وأللتنبٌه. “.أللمستقبلٌة
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 قائمة الدخل المجمعة   -ليسيكو مصر 
 

 قائمة الدخل 

 : ة أش:رعست : ئلثأللربع أللث 

 29/28 1028 1029 29/28 1028 1029 )ملٌون ج. (

       

 %12 9.11299 4.19898 %18 22499 82191 صافي المبيعات 

 %01 (5.636.9) (5.109.3) %05 (186.9)  (176.5)  لمبٌعئت  تكلفة أل

 %23 38399 93291 %89 41899 8198 مجمل الربح 

 %(1.7) %58.2 %57.9 %(6.9) %51.2 %0.7 ( ٪هئمش مجمل أللربح )

       

 %05 (529.6)  (559.5)  %86 (45.2)  (71.1)  مصئرٌف تو ٌع

 %599 (576.3)  (576.7)  %06 (43.6)  (41.1)  مصئرٌف إدألرٌة

 %55 05.7 59.7 %67 4.8 7.9 تشغٌل أخري تإٌرألدأل

 %86 (73.2)  (75.8)  %64 (56.9)  (59.7)  مصروفئت تشغٌل أخري

 - 48191 (3499)  - 893 (3392)  التشغيل )خسائر( أرباح

 - %8.7 - - %9.8 - (٪هئمش أربئح أللتشغٌل)

       

 %06 1.5 4.0 %43 1.5 2.4 ألستثمئرألتإٌرألدألت 

 %30 4.7 7.4 %35 5.4 5.9 تموٌلٌة إٌرألدألت

 %83 (589.8)  (513.2)  %09 (13.3)  (12.5)  مصروفئت تموٌلٌة 
 - (493)  (41194)  %482 (1291)  (1993)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 هئمش أللربح قبل أللضرٌبة وحقوق ألسقلٌة
- - - - - - 

 %32 (20.2)  (25.5)  %15 (8.1)  (4.4)  أللعئ  ضرألجب دخل 

 - 1.2 (5.1)  - 9.7 (9.7)  ضرألجب أللدخل أللمؤجلة 

 %111 (9893)  (91998)  %424 (8199)  (1891)  بعد الضريبة الخسارة

 - - - - - - هئمش أللربح بعد أللضرٌبة

       

 - 7.0 (9.7)  - 7.4 (5.9)  حقوق ألسقلٌة 

 %212 (9498)  (91391)  %483 (8191)  (1194)   الخسارةصافي 

 - - - - - - (٪هئمش صئفً أللربح)
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 قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
 

 قائمة المركز المالي

 سبتمبر 20 )ملٌون ج. (

1029 

دٌسمبر  22
1022 

 /  1029ر :شأ 9

 (٪) 1022عئ  
    

 %35 586.0 577.9 أللنقدٌة

 %07 5983.2 5954.6 ونأللمخ 

 %05 361.5 603.7 مدٌنون

 %528 27.5 20.1 مستحق من أطرألف ذوي عالقة

 %24 9.12999 4.18191 إجمالي األصول المتداولة
    

 %80 636.8 694.6 األصٛي اٌثبثزخ )صبفٟ(

 %88 75.8 28.9 أصٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %358 6.2 44.1 ِششٚعبد رذذ اٌزٕف١ز 

 %05 57.4 52.5 شٞاعزثّبساد أخ

 %512 56.2 24.1 أٚساق لجط غ٠ٍٛخ األجً

 %22 81191 84392 إجماني األصىل طىيهت األجم 

 %29 9.11298 9.81194 إجماني األصىل 
    

 %07 5772.9 5274.0 ثٕٛن عذت عٍٟ اٌّىشٛف

 %574 29.9 26.8 ألغبغ رغزذك اٌغذاد خالي اٌعبَ 

 %06 505.4 584.2 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفع 

 %596 724.0 747.2 سصذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %501 5.6 7.2 غشاف رٚٞ عاللخِغزذك أل

 %537 9.8 5.7 ِخصصبد

 %22 4.18191 4.82392 إجماني االنتزاماث انمتداونت
    

 - 9.9 18.6 لشٚض غ٠ٍٛخ األجً

 - 9.9 1.9 اٌزضاِبد أخشٜ غ٠ٍٛخ األجً

 %02 0.7 8.6 ِخصصبد

 %591 27.4 24.6 ّؤجٍخ اٌظش٠جخ اٌذخً 

 %922 3998 2298 طىيهت األجم  ثإجماني االنتزاما

 %22 4.21391 4.12193 ثإجماني االنتزاما
    

 %83 9991 4292 حقىق األقهيت 

 %599 499.9 499.9 سأط اٌّبي اٌّصذس

 %85 137.4 463.2 ادز١بغ١بد 

 %89 25.7 53.9 اإلسثبح اٌّذزجضح

 %538 (554.7) (297.9) اٌعبَ / اٌفزشح  خغبئشصبفٟ 

 %88 11191 21499 إجماني حقىق انمهكيت 

 %29 9.11298 9.81194 إجماني حقىق انمهكيت واالنتزاماث  
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 المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 % ة أش:رعست قائمة التدفقات النقدية

 22/  29  1022 1029 )ملٌون ج. (

    ن أنشطة  التشغيل التدفقات النقدية م

 %046 (25.1)  (297.9)  أللفترة    خسئرة صئفً 

 %557 30.2 80.3 إهالك ألسصول أللثئبتة وفروق أللترجمة 

 %676 9.4 2.4 ألست:الك ألسصول غٌر أللملموسة وفروق أللترجمة 

 %32 20.2 25.5 ضرألجب أللدخل عن أللفترة

 %728 (55.2)  (76.6)  ضرألجب أللدخل أللمدفوعة

 - (1.2)  5.2 ضرألجب أللدخل أللمؤجلة

 - (19.0)  9.8 أربئح رأسمئلٌة

 %25 21.6 1.4 وفروق أللترجمة تتدعٌ  أللمخصصئ

 %574 (9.5)  (9.5)  إلغئء مخصصئت ألنت:ى أللغرض من:ئ

 %527 76.1 41.9 حصة أللعئملٌن فً ألسربئح 

 - 9.2 (6.5)  ألل ٌئدة / )نقص( بحقوق ألسقلٌة 

 %32 3.0 1.6 ص( فً ألحتٌئطً أللترجمةألل ٌئدة / )نق

 - (75.4)  37.0 )ألل ٌئدة( / نقص بئلمخ ون 

 - (511.6)  39.8 )ألل ٌئدة( / نقص فً أللمدٌنون 

 %41 66.4 79.5 ألل ٌئدة / )نقص( فً أللدألجنون

 %19 (72.0)  (56.7)  مخصصئت مستخدمة

 - (2.6)  2.3 أللفرق أللنئت  من خص  أورألق أللقبض طوٌلة ألسجل

 - (2892)  1292 صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 %35 (68.1)  (48.8)  إضئفئت ألسصول أللثئبتة وأللمشروعئت تحت أللتنفٌذ

 - 9.9 (9.3)  ألسصول غٌر أللملموسة

 - (9.5)  5.2 صبفٝ اٌزغ١ش فٝ االعزثّبساد اٌّزذاٌٚخ األخشٜ

 %2 65.9 5.1 ت من بٌع أصول ثئبتةمتحصال

 - 3.4 (55.5)   ٌئدة / نقص فً أورألق قبض طوٌلة ألسجل

 - (199)  (8892)  صافي النقدية من نشاط االستثمار

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 - (51.9)  18.6  ٌئدة / )نقص( فً أللقروض طوٌلة ألسجل 

 - (57.2)  6.8 لاللت ألمئت طوٌلة ألسجل أللج ء أللحئلً ٌئدة / )نقص( فً 

 - 9.9 (2.7)  ألسجلقصٌرة لت ألمئت إ ٌئدة / )نقص( فً 

 %576 (71.3)  (48.1)  عئملٌنلل تو ٌعئت أربئح

 - (2392)  4192 صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 - (43191)  1393 صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة

 %595 (5.520.2)  (5.541.2)  دٌة ومئ فً حكم:ئ أول أللفترةصئفً أللنق

 %11 (4.98299)  (4.41492)  صافي اننقديت وما في حكمها أخر انفترة

    

 


