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 0202عام  الربع األول من نتائج أعمال
 

 ( نتتئج  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يٌيتٌ م ر ت  :0202 مكايو 41فك   اإلسككنررية

 .0202رن عئ   ملألسألي بع  عنألسعرئل أليرجرعة 

 نتائج الشركة  عل لمحه 
 

 0202من عام  ولألالربع ا
 

 لطبع اٌقؾٟ(. :5..١4ْٛ ع١ٕٗ )ٍِ 694.5ٌزجٍغ  :22اإل٠شاداد ثٕغجخ  ذٔخفنا ِٓ 

 4.ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـؽغ لـأخف١ٕٗ، وّب ـ١ٍِْٛ ع 035.5ٍغ ـٌزج :8.إ٠شاداد اٌقؾٟ ثٕغجخ  ذـأخفن: 

 رقذ٠ش(. : ..١ٍِ73ْٛ لطؼخ ) 3.9غ ـج١ٌٍ

 جٍغ١ٌ  :27ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفل١ٍِْٛ ع١ٕٗ، وّب  75.2.ٌزجٍغ  :29إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  أخفنذ   

 رقذ٠ش(. :١ٍِ27ْٛ ِزش ِشثغ ) 6.6

 20ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌؽغُ  أخفلوّب ١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  5.9.ٌزجٍغ  :23إ٠شاداد خالهبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ  أخفنذ: 

 لطؼخ.  ١ٌ.8,288جٍغ 

 اٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 06.6 ثٍغ رؾغ١ٍٝ شثؼث١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ  28.2 ذثٍغ خ١رؾغ١ٍخغبسح  ٚيعغً اٌشثغ األ

 .23.9 ٚي ِٓ ػبَاأل

 اٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ ..28 خغبسح١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثقبفٝ  ..72 ذثٍغخغبسح  ٝفبف ٚيألعغً اٌشثغ ا

 .23.9 األٚي ِٓ ػبَ

وزبثزٝ ٌٙزٖ إٌؾشح اإلخجبس٠خ، فمذ ؽٙذ أدائٕب  خالي : جٌس رجلس ألإلدأل ة بقميه -مقد علق ألييٌد / جلب   غ غم 

 .ؽ١ش أصش ف١شٚط وٛسٚٔب ثؾىً وج١ش ػٍٝ أعٛالٕب ٚأػّبٌٕب ،ٓ اٌؼبَ امطشاثبد وج١شحفٟ اٌشثغ األٚي ِٚأػّبٌٕب 

زذاٚي، فئْ أعٛالٕب اٌشئ١غ١خ فٟ اٌؾشق األٚعو )١ٌج١ب ٚاألسدْ اٌ ِغزّشح فٝفٟ ؽ١ٓ أْ ِؼظُ أعٛاق ١ٌغ١ىٛ 

الٕب اٌشئ١غ١خ ٌٚىٓ فٟ أعٛ ٠غزّش اٌزذاٚيٌٚجٕبْ( ِغٍمخ ثغجت ػذَ ٚعٛد رذاٚي ِٕز ِٕزقف ِبسط. فٟ أٚسٚثب 

فٟ األؽٙش  ٔبٖٙذ: ِٓ اٌّغزٜٛ اٌزٞ ؽ53-23 ث١ٓاٌؼذ٠ذ ِٓ أعٛالٕب فٝ زذاٚي رزشاٚػ ٔغجخ اٌاٌطٍت ٠ٕخفل ٚ

 زٕبّٓ اٌّؾزًّ أْ رٛاعٗ ؽشوفاٌخبسط،  ٝف فٝ اٌذاخً أٚثبفزشاك ػذَ ؽذٚس رغ١١ش وج١ش فٟ اٌغ١بعبد  اٌغبثمخ.

 .ِٓ اٌّشعؼ أْ رغزّش ألؽٙش ِمجٍخ ٝب اٌشئ١غ١خ ٚاٌزِٕؼظُ أعٛال ٝبس٠خ فٌغضء أٚ وً األٔؾطخ اٌزغ ِٛعؼب   ب  إغالل

ذيك دع   ى، برئ فأليريئهرٌنإطئ  هذه أليرعئٌٌ  أليرتغٌ ة يحرئٌة جرٌع  ىمأل ل يٌيٌ م أليعرل قد  ألإلر ئن فت

 .COVID-91خالل مبعد مبئء  مرئيٌئ    م تجئ ٌئ  يٌمضرئن إيتر أل ٌة يٌ مأعرئينئ أليتجئ ٌة عرالجنئ مرم دٌنئ

مخفض أليرشت ٌئ  متؤخٌ   ،إننئ نعرل على خفض ألإلنتئج، رع تردٌد إغالق ألسف ألن يتمفٌ  أليطئقةفمفقئ يذيك 

أجئ ة يٌيٌ م رنح تيلرم دٌن. منتٌجة النخفئض ألالنتئج، ألي ئد ة ألينقدٌة  تدفقئ أليردفمعئ  يرحئمية تقٌٌد ألي

 يٌة.دفع  مألتب:  ألاليئ رع أليتر أل لرمظفٌن فى أليرن ل ي

  بتطبٌق أفضل أليررئ يئ  أليرر نة يلحد رن خط  ألإل ئبة بئيفٌ مس. مقد مضع ٌيٌ ملت   يتبطبٌعة أليحئل، 

متشرل هذه أليتدألبٌ  تط:ٌ  . مأليحد رن خط  ألنتشئ  أليفٌ مس عئرلٌنبئيفعل يٌئيئ  يل حة مألييالرة يحرئٌة ألي

مفحص د جة  ،مأقنعة ٌدمٌة عقٌ ؤدمأل  تب عئرلٌنأليجرٌع  ردألدإم ،ب م ة رنتظرة ر ئتبألير ئنع مأليجرٌع 
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رمظف تظ:  علٌه أع ألض  ىس ىإجئ ة ر ضٌة يلع ل أليذألتمإعطئء  ،أليح أل ة فً  ل ألير ئتب مبمألبئ  ألير ئنع

 جرٌع أليرمألقع. ىخفض عدد أليرمظفٌن فرع ألالنفلمن أل أم أليب د 

ئرل مرمظف عب  خرية رنشآ  ع 4322مأليتى ٌعرل ب:ئ  -معلى ألي غ  رن ذيك، فقد أ د  ش  تنئ يٌيٌ م 

بٌن أليعئرلٌن ب:ئ. يقد عرلنئ عن  ثب رع أليف ق  COVID-91مجمد حئال  إ ئبة بفٌ مس  - نئعٌة فً ر   

هذأل مقد ت  أليتئبعة يم أل ة ألي حة التخئذ ألإلج ألءأل  أليال رة يلحد رن خط  هذه أليحئال  بئينيبة يبئقً أليعئرلٌن. 

قد م ،عٌد فتح أحد هذه ألير ئنع بئيفعلمقد أ   أليش:  أليرئضً. ى ل أليعئرلٌن فإثنٌن رن ر ئنعنئ رإقتئ رع عإغالق 

 شع   بقد   بٌ  رن ألال تٌئح مأليدقة مأليتعئمن رن قبل أليح مرة فً أليتعئرل رع هذه أليقضئٌئ.

عن فٌ مس  م منئ حتى ميم ألرتد إيى أليعئ   ةألينئجر ضط ألبئ نجم رن ألإلتمأنئ على ثقة رن أن يٌيٌ م يمف 

ألإليتفئدة رن ، فضال عن عد  ألينئشجة عن ذيكثئبتة أليت ئيٌف أليدٌمن إضئفٌة يترمٌل  تضرند ، مي نه يمف ٌأليقئ

يبنئن مر  ،  ىأيعئ  أليفئجدة ف ألنخفئضمرن حين أليحظ  .ألير تبطة بخفض ألإلنتئج ىألالقت ئدمفم أل  أليحج  

 هذه ألس رة أليجدٌدة. ىأليدٌمن ف يتمٌئ ريبنئن قد خفض بش ل  بٌ  رن  ىف ى رئ أن بٌع ألس ألض

 مل ألالنتئج أليتى أن أرئ  يٌيٌ م فى أليعئ  أليقئد  حٌث أن تؤثٌ  أليفٌ مس يٌفتح أٌضئ ألير ٌد رن أليف ص أعتقد أ

يٌئ آأليذٌن ح لمأل على رنتجئ  هئرة رن هإالء ن  رئ أ ،إيى ألالنتئج م مبئ قد ال تعمد جرٌعئ  أأغلق  فى 

 ط ه .ئخريٌتطلعمن إيى تنمٌع 

زقٛس و١ف ع١ؤصش ثبٌشغُ ِٓ فؼٛثخ اٌ " ألي جٌس أليتنفٌذي يش  ة يٌيٌ م ر  : -ييٌد/ طئه  غ غم مأضئف أل

 األسثبع اٌّمجٍخ ، فئْ األِش ٠غزؾك إٌظش فٟ أدائٕب فٟ اٌشثغ األٚي. ٝف سلبِٕبف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ أػّبٌٕب ٚأ

 ١ٍِْٝٛ دٚالس ف 0.5.ٌجٕبْ ثّجٍغ  ِٝزش ِٓ أسامأٌف  22.6ٚوبْ أُ٘ ؽذس فٟ ٘زا اٌشثغ ٘ٛ ث١غ ِغبؽخ لذس٘ب 

. ٚرخف١ل اٌذ٠ٓ %8.ذ٠ٓ ثٕؾٛ اٌ ٝثخفل فبف ِٝٓ ث١غ األسام اٌزذفمبد إٌمذ٠خِبسط. ٚعزغّؼ ٌٕب ؽٙش 

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ع٠ٕٛب. 5. ٝاٌفبئذح ثؾٛاٌِقشٚف ع١خفل فبرٛسح 

 ٜاٌز ٓذ٠فبفٝ اٌ ٝٔخفبك فاال ٝاٌشثغ، ٠ّٚىٕىُ أْ رشٚا رٌه ف٘زا  ِٝال١٠ٓ دٚالس ف 3.ٚلذ ؽقٍٕب ثبٌفؼً ػٍٝ 

ِزش ِشثغ أٌف  ١ٌ4.4غ١ىٛ ٌجٕبْ لطؼخ أسك ِغبؽزٙب ٌذٜ . ال ٠ضاي 23.4ثٍغ ا٢ْ أدٔٝ ِغز٠ٛبرٗ ِٕز ٔٙب٠خ ػبَ 

عٕٛافً اٌجؾش ػٓ اٌفشفخ إٌّبعجخ  .ِزش ِشثغ ٌٍج١غأٌف  23ٌٍج١غ ١ٌٚغ١ىٛ ِقش ٌذ٠ٙب لطؼخ أسك ِغبؽزٙب 

 .ّٔزٍىٙب ٝاٌز ١خاٌّزجم ٝاألسامفبئل  ج١غٌ

ِبسط.  ٝ ؽٙشسٚٔب ػٍٝ اٌّج١ؼبد فٛػٍٝ اٌشغُ ِٓ رأص١ش ف١شٚط و ِٓ إٌبؽ١خ اٌزؾغ١ٍ١خ، وبْ اٌشثغ األٚي ِؾغؼب  

اٌؼبَ  ٘زا اٌؾٙش٠ٓ األ١ٌٚٓ ِٓ ّٕٝٛ فاٌل١بع١ب  ؽ١ش رُ رؼ٠ٛل  اٌشثغ أخفبمب  ٘زا  ٝٚلذ عغٍذ اٌّج١ؼبد ف

 .ِبسط ٝ ؽٙشثبٔخفبك اٌّج١ؼبد ف

، اٌغبثمخ ضالصخ أسثبعرؾغ١ٍ١خ ِمبسٔخ ثبٌخغبسح ألً ٚ٘بِؼ سثؼ أػٍٝ عغٍٕب بك اٌّج١ؼبد، إال إٔٔب ٚثبٌشغُ ِٓ أخف

اٌّمبَ األٚي ِٓ لطبع  ٝٚعبء ٘زا اٌزؾغٓ ف. 23.9اٌشاثغ ِٓ ػبَ  بٌشثغثٚخفنٕب خغبئشٔب ثؾىً وج١ش ِمبسٔخ 

 .اٌجاله

١ٍِْٛ ِزش ِشثغ ع٠ٕٛب ِغ رؾغ١ٓ إٔزبع١خ  23إٌٝ  ٗن١خفر ٚاٌزٜ رُ ٔزبطاإلِٓ إػبدح ١٘ىٍخ اٌجاله ٚاعزفبد لطبع 

 ٝذٔب ِٓ رخف١ل أعؼبس اٌغبص اٌطج١ؼعزفاوّب  اٌّخفل. ٔزبطوً ِزش ِشثغ ِٓ اإل ٝٚاعزخذاَ اٌطبلخ فبٌخ اٌؼّ

  ّ  : رمش٠جب.5عٛف ٠خفل ِٓ رىب١ٌف اٌجاله ثٕغجخ  ٗأٔاٌمٛي ث ٠ّىٕٕب ٜ، ٚاٌز23.9أوزٛثش  ٝف ٝ اٌجالهقٕؼٌ

 ٝأدٔٝ فبفعغٍٕب إٔٔب  ٝذ٠ٓ ٠ؼٕاٌ ِٝقش ٌٚجٕبْ ٚاعزّشاس رخف١ل فبف ٝأعؼبس اٌفبئذح ف وّب أْ رخف١ل

 ٕ٘بن  وبْوّب اٌشثغ،  ٝ ٘زاوّب رؾغٓ سأط اٌّبي اٌؼبًِ ف سثغ ع٠ٕٛخ خالي أوضش ِٓ عٕز١ٓ. ١خر٠ٍِّٛقشٚفبد 

 ِبسط. ٝفِٓ ث١غ األسك  اٌزذفمبد إٌمذ٠خإعزجؼبد  ثؼذؽزٝ  هف١فخإ٠غبث١خ  رذفمبد ٔمذ٠خ

اٌشثغ. ٘زا  ٝػ١ٍّبد اٌجاله ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ لذ أصّشد فوزٌه ٚ إػبدح ١٘ىٍخ ٌجٕبْ ٝفػٍّٕب ِٓ اٌّؾغغ أْ ٔشٜ 

 ٝف ٌٚىٓ ِٓ اٌّؤعف أْ رأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ أعٛالٕب ِٚٛالغ اٌزق١ٕغ عٛف ٠ؾٙذ ػٍٝ األسعؼ رذ٘ٛسا  

 .اٌؼبَ اٌغبثكغ ِٓ ٕفظ اٌشثِمبسٔخ ث ِٚب ثؼذٖ ٝاٌشثغ اٌضبٔ ٝف سلبَاأل

أعؼبس  ذخفنٚٔمطخ أعبط،  033أعؼبس اٌفبئذح ثّمذاس  ذٌذ٠ٕب ثؼل اٌذػُ ِٓ اٌؾىِٛخ اٌّقش٠خ اٌزٟ خفن

 ِٝٓ وً اٌذػُ اٌّزبػ ٌّغبػذرٕب ف . ٚٔؾٓ ٔغزف١ذ%8، ٚرمذَ ثؼل اٌمشٚك ٌٍقٕبػخ ثٕغجخ %3.اٌطبلخ ثؾٛاٌٟ 

 .ػ ٚاٌخغبئش ٚا١ٌّضا١ٔخبلبئّخ األسث إٌؾبه ػٍٝ ٝز١ؼبة رأص١ش ٘زا اٌزجبهؤ اٌؾبد فإع
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ٌؼذَ ا١ٌم١ٓ ثؾأْ ٚر١شح  ا  ، ٌٚىٓ ٔظشاألؽٙش اٌّمجٍخ ٝػٍٝ اٌؼ١ٍّبد فوٛسٚٔب ِٓ اٌقؼت ِؼشفخ رأص١ش ف١شٚط 

اٌؾبعخ إٌٝ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌزىب١ٌف ٌؾّب٠خ األػّبي اٌزغبس٠خ ٚاٌزٛاصْ اٌالصَ إلداسح سأط ٚ، ٝاٌزؼبف

إمبف١خ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ دػُ اٌؾىِٛخ. ؽب١ٌب ٌذ٠ٕب اٌىض١ش ِٓ  ، فّٓ اٌقؼت أْ ٔزخ١ً إٔٔب ٌٓ ٔزؾًّ د٠ٛٔب  اٌّبي اٌؼبًِ

 ٘زٖ األصِخ. ؽزٝ اٌّشٚس ِٓاٌذ٠ْٛ  ٝص٠بدح ف ٜغ١ش اٌّغزخذِخ ٌزغط١خ أ جٕى١خاٌ زغ١ٙالداٌ

ِّٙب وبٔذ رٍه  -أعٛالٕب  ٝف رمذ٠ُ أفنً خذِخ ٌؼّالئٕب، ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ِىبٔزٕب ٝوئداسح، ٘ذفٕب ٘ٛ االعزّشاس ف

ِغ إداسح اٌزىب١ٌف ػٍٝ أفنً ٚعٗ ِّىٓ ٚاالعزّشاس فٟ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌشلبثخ إٌمذ٠خ اٌقبسِخ  -األعٛاق ِؾذٚدح 

٠ؼزّذ اٌىض١ش ِٓ ٔغبؽٕب  ٘زٖ اٌفزشح. ٝف ٕبرٕمٍأصٕبء ٚإداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ ِٓ أعً رم١ًٍ ؽبعزٕب إٌٝ سأط اٌّبي 

اهّئٓ إٌٝ أْ فش٠ك إداسح ١ٌغ١ىٛ ثأوٍّٗ ع١ٛافً اٌؼًّ ٌزؾم١ك أفنً ٔز١غخ  ٌٝىٕٚخبسع١خ  ٘زا ػٍٝ ػٛاًِ ٝف

 .ِّىٕخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زٖ اٌزؾذ٠بد
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 إيرارات وربحية ليسيكو
 

   لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 ٪ ألسملألي بع  

 02/12 0212 0202 )مليون ج.م(

 %82 073.9 035.5 ألي حً 

 %.7 264.6 75.2. أليبالط

 %83 9.8. 5.9. خالطئ  أليرٌئه

 %77 63791 4.695 صاف  المبيعات 

 %0.0 %58.2 %5..4 (٪ألي حً/  ئفً أليربٌعئ  )

 %84 (5.2.2) (609.6) ت لفة أليربٌعئ   

 %..8 %(83.6) %(88.5) (٪ت لفة أليربٌعئ  /  ئفً أليربٌعئ  )

 %46 .1049 5791 مجمل الربح 

 %(..8) %9.4. %5... ( ٪)هئرش رجرل ألي بح 

 %84 (86.6)  (72.9)  ر ئ ٌف تم ٌع مإدأل ٌه ) . .أ(

 %6.. %(0.2.) %(6.7.) (٪ . .أ /  ئفً أليربٌعئ  )

 %230 (..4)  (2.6.)  /)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى  ئفً إٌ ألدأل

 %5.. %(3..) %(2.5) (٪/)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى )  ئفً إٌ ألدأل

 - 3494 (0790)  لأرباح التشغي)خسائر(/

 - %5.6 - (٪هئرش أ بئح أليتشغٌل )

 %057 (0791)  (7091)  الخسارةصاف  

 - - -  (٪)هئرش  ئفً ألي بح 

 
 يتخسارة تشغيهوهىامش انإنى اوخفاض  انواإلوتاج يؤدي اوخفاض انمبيعاث: 0202مه عاو  ولانربع األ

سغُ  خغبسح رؾغ١ٍ١خ ٚوزٌه فبفٝ خغبسحأدٜ إٌٝ فٟ ع١ّغ اٌمطبػبد ِّب  بثكِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغاٌّج١ؼبد  ٝف ب  أخفبماٌؾشوخ عغٍذ 

امطشد ٚفمب ٌزٌه ، . ٚفٝ وال اٌمطبػ١ٓ أخفل اٌطٍت فٝ اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ ثؾذحاٌّقشٚفبد اٌؼ١ِّٛخ ِٚقشٚفبد اٌز٠ًّٛأخفبك 

 ؼبًِ.ٚسأط اٌّبي اٌ ٠خداسح إٌمذإلٔزبط اإلل ١خفراٌؾشوخ إٌٝ 

 

ِبسط ؽ١ش  فٟ ؽٙشِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ ِغ أخفبك عش٠غ  ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكاٌزقذ٠ش ٚوزٌه اٌّج١ؼبد اٌّؾ١ٍخ بد أخفل ؽغُ اٌّج١ؼ

 وج١ش.إٌٝ ؽٍذ ثطٟء ثؾىً رٛلف اٌىض١ش ِٓ أعٛاق اٌزقذ٠ش ثؾىً ربَ أٚ  وٛسٚٔبؽٙذد إعشاءاد ِىبفؾخ ف١شٚط 

 

ِٓ  ٚي) اٌشثغ األ ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 694.5ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح خ : ِمبس22ٔثٕغجخ   ٚياٌؾشوخ خالي اٌشثغ األإ٠شاداد  أخفنذ

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌزجٍغ  :5.أخفنذ اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  .بدمطبػوً اٌِغ أخفبك إ٠شاداد ( ١ٍِْٗٛ ع١ٕ ..407:  23.9ػبَ 

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ  :27ّب أخفنذ إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ ، و١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 245.2:  23.9ِٓ ػبَ  ٚي١ٍِْٛ ع١ٕٗ )اٌشثغ األ 226.8

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 9..07:  23.9ِٓ ػبَ  ٚي١ٍِْٛ ع١ٕٗ )اٌشثغ األ 7..27ٌزجٍغ اٌغبثك 

 

ِغ اسرفبع هف١ف فٟ  (ع١ٍِٗ١ْٕٛ  522.0:  23.9ِٓ ػبَ  شاثغٌ)اٌشثغ ا :5اال٠شاداد ثٕغجخ  أخفنذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

رٛلف اٌىض١ش ِٓ أعٛاق اٌزقذ٠ش  وٛسٚٔبؽ١ش ؽٙذد إعشاءاد ِىبفؾخ ف١شٚط خ ثبٌشثغ اٌشاثغ ؽزٝ ثذا٠خ ؽٙش ِبسط اٌّج١ؼبد ِمبسٔ

١ٍِْٛ ع١ٕٗ )اٌشثغ  226.8اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ :4اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  سرفؼذا .وج١شإٌٝ ؽٍذ ثطٟء  ثؾىً ربَ أٚ ثؾىً

١ٍِْٛ  7..27ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  :2.ّب أخفنذ إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ ث١ٕٗ(، ١ٍِْٛ ع١ٕ 2.2:  23.9ِٓ ػبَ  شاثغاٌ

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(. 0.3.0:  23.9ِٓ ػبَ  شاثغع١ٕٗ )اٌشثغ اٌ
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:  23.9ِٓ ػبَ  ٚي) اٌشثغ األ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  609.6ٌزجٍغ  :6.ّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ اٌرىٍفخ  ٔخفنذا

 أخفبك أعؼبس اٌغبص اٌطج١ؼٝ فٝ لطبع اٌجاله ٚأخفبك اإلٔزبط.( ٔز١غخ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  5.2.2

ِٓ  ٚي) اٌشثغ األ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  ..١ٌ57جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  :56ثٕغجخ  ٚياٌؾشوخ فٝ اٌشثغ األِغًّ سثؼ  ٔخفلا

ػٓ ٔفظ  :9.4.ِمبسٔخ ثـ  :5... ٔمطخ ١ٌقً ..8ذاس مثّ اٌؾشوخ٘بِؼ ِغًّ سثؼ أخفل  .(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  26.9.:  23.9ػبَ 

نغو آٌِ األدٚاد اٌقؾ١خ ٔز١غخ الٔخفبك اإلٔزبط ٚ ِغًّ اٌشثؼ ثقفخ أعبع١خ٘بِؼ  ٝٚعبء االٔخفبك ف .اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

 اٌزقذ٠ش. إ٠شادادػٍٝ 

 

( وّب أخفل ٘بِؼ ِغًّ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  5.:  23.9ػبَ  ِٓ شاثغ) اٌشثغ اٌ : .28ِغًّ اٌشثؼ ثٕغجخ سرفغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

ِغًّ ٘بِؼ  ٝف سرفبععبء االٚثبٌّمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  .(:2.9 : 23.9ِٓ ػبَ  شاثغٔمطخ ِئ٠ٛخ )اٌشثغ اٌ 8.4سثؼ اٌؾشوخ ثّمذاس 

اٌؾغُ إٌبرغخ ِٓ اسرفبع  اعزغالي ٚفٛسادٔز١غخ  ٚفٝ اٌجاله ،األعؼبس بدِزٛعطرؾغٓ ثغجت ٚاٌجاله ِٓ األدٚاد اٌقؾ١خ  اٌشثؼ

 .ٚإػبدح ١٘ىٍخ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٚوزٌه إٔخفبك أعؼبس اٌغبص اٌطج١ؼٝ اإلٔزبط

 

 86.6:  23.9ِٓ ػبَ  ٚي)اٌشثغ األ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 72.9: ٌزجٍغ 6.داس٠خ ثٕغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفنذاٚثقٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ فبفٟ  :6.7.ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  6..داس٠خ ثّمذاس قشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإلٔغجخ اٌّ سرفؼذثقٛسح ٔغج١خ اٌىٓ ٚ، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

  .23.9ِٓ ػبَ  ٚيألاٌشثغ ا ٝف :0.2.اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕغجخ 

 79.5:  23.9ِٓ ػبَ  شاثغ)اٌشثغ اٌ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 72.9ٌزجٍغ  :8ثٕغجخ داس٠خ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل أخفنذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 :23.9ِٓ ػبَ  شاثغ)اٌشثغ اٌ ٔمطخ ِئ٠ٛخ 3.5داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل سرفؼذاثقٛسح ٔغج١خ ٌٚىٓ  ،١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

.5.2:.) 

 رؾغ١ٍ١خ ثٍغذأسثبػ قبفٝ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ث 28.2ثٍغذ  لجً اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ( خغبسح) رؾغ١ٍ١خخغبئش عغٍذ اٌؾشوخ فبفٝ 

 .23.9ِٓ ػبَ  ي١ٍِْٚٛ ع١ٕٗ فٝ اٌشثغ األ 06.6

١ٍِْٛ ع١ٕٗ خغبسح رؾغ١ٍ١خ( ثغجت  57:  23.9)اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ  :.5ثٕغجخ  زؾغ١ٍ١خاٌخغبسح ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك أخفنذ اٌ

 .رؾغٓ ٘ٛاِؼ األدٚاد اٌقؾ١خ ٚاٌجاله

 ...5:  23.9ألٚي ِٓ ػبَ اٌشثغ ا) ع١ٍِٗ١ْٕٛ  63ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌزقً :22ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّقبس٠فاٌفبفٝ  خفنذٔا

. أخفنذ ِؼذالد اٌفبئذح فٝ اٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّقشٜ ثّمذاس ٚوزٌه ل١ّخ فبفٝ اٌذ٠ٓ ٔز١غخ أخفبك ِؼذي اٌفبئذح .١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

 .اٌشثغ٘زا فٝ ٔٙب٠خ  :3.25.إٌٝ  23.9فٟ ٔٙب٠خ اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ  :4.25.ٔمطخ ِئ٠ٛخ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ِٓ  4

 958إٌٝ  ١ٍِ23.9ْٛ ع١ٕٗ فٟ ٔٙب٠خ اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ  89.,.: ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ِٓ 9.6.ٝ اٌذ٠ٓ ثٕغجخ أخفل فبف

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ فٝ ٔٙب٠خ ٘زا اٌشثغ

ٔز١غخ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(. 2..6: 23.9ِٓ ػبَ  شاثغ)اٌشثغ اٌ :0ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ أخفنذ فبفٝ اٌّقبس٠ف ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

 ٓ ِؼذي اٌفبئذح ٚل١ّخ فبفٝ اٌذ٠ٓ.وال  ِ رؾغٓ

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ..28ثقبفٝ خغبسح ِمبسٔخ  :57.ثض٠بدح ثٕغجخ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ..72ثٍغذ  ٚياٌشثغ األ ٝففبفٝ خغبسح اٌؾشوخ عغٍذ 

جٍغ ِ غبثكاٌشثغ اٌؽ١ش ثٍغذ خغبسح  :26. ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك أخفنذ فبفٝ اٌخغبسح ثٕغجخ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثكفٝ 

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ 95.0
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 التحليل القطاع 

 األروات الصحية
 

 ٪ ملألسألي بع  

 0202 0212 02/12 

    ربٌعئ  ألي حً )بئسيف قطعة(

 %49 072 254 ر   

 %90. 23 09 يبنئن  

 %89 779 .49 ت دٌ  

 %74 17171 76. )بئسيف قطعة(أجرئيً ربٌعئ  ألي حً 

 %0.4 %44.5 %..73 ٪تصرير / إجمال  المبيعات 

    

 %70 .3729 32595 إٌ ألد ربٌعئ  ألي حً )رلٌمن ج. ( 

 %98 0.4.8 039.8 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %5.. 266.4 ..283 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %94 (284.0) (..274) ت لفة ربٌعئ  ألي حً  

 %05 86.4 29.0 رجرل ألي بح يقطئع ألي حً

 %(0.2.) %22.8 %9.4 ل ألي بح أليقطئع ألي حً هئرش رجر

 

 نخفضأل .قطعة( 982,441 نخفض)أل ٪94حج  ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة خالل ألي بع بنيبة ألنخفض : 0202عام  من ولاألالربع 

 88,391 نخفض أل) ٪99بنيبة  ت دٌ ربٌعئ  أليألنخفض  م ،قطعة( 993,141 نخفض)أل ٪19بنيبة  رحلٌةربٌعئ  أليأليحج  

فً أليربٌعئ  أليرحلٌة ٌع س أليتر أل  ضعف ألالنخفئض . قطعة( 98,892  تفعأل) ٪11بنيبة  يبنئنحج  ربٌعئ    تفعأل رئبٌن ،قطعة(

نتٌجة قمة ب فة أيئيٌة رن ألنخفئض رتميطئ  ألسيعئ  ألي ئد أل   ىجئء ألالنخفئض ف .0291أليطلب أليذى شمهد خالل عئ  

 ٌئدة ح ت:ئ فً ألييمق رن خالل  بيببيبنئن  ىأليربٌعئ  ف. أل تفئع :  رئ سفً ش أليربٌعئ  رٌة تبئطإ ى، م ذيك أليجنٌه ألير  

 .أليع مض

 ٪4ربٌعئ  أليرحلٌة بنيبة ألي نخفض أل ،قطعة( 921,911 نخفضأل) ٪1حج  أليربٌعئ  بنيبة  نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  

ربٌعئ  يبنئن   تفع ألبٌنرئ  (قطعة 994,129 نخفضأل) ٪92بنيبة  أليت دٌ حج  ربٌعئ   نخفضألم (قطعة 94,202 نخفض أل)

 .قطعة( 01,301 نخفض أل٪ )191بنيبة 

رن  مل)ألي بع ألس جنٌه يلقطعة 121.8رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يٌبلغ  ٪0بنيبة دمأل  ألي حٌة ألسيعئ  أرتميط  نخفضأل
رتميط أيعئ  فى نخفئض ألالمبيبب أٌضئ   ميطأليش ق ألسإيى أيمألق  ئد أل  تش ٌلة أليتحمل نتٌجة  جنٌه( 194,8:  0291عئ  

:  0291رن عئ    ألبع٪ )ألي بع ألي92رتميط ألاليعئ  بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل .ى  نتٌجة قمة أليجنٌه ألير  ٌ دتألي
 .جنٌه يلقطعة( 089.8

:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألس رلٌمن جنٌه 123.3يتبلغ  يئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي ٪98ألإلٌ ألدأل  بنيبة  نخفض أل

 (جنٌهرلٌمن  124.1:  0291رن عئ    ألبع)ألي بع ألي ٪2.3  ألالٌ ألدأل  بنيبة نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق أل .(جنٌهرلٌمن  182.1

 .بيبب تبئطإ أليربٌعئ  فً ش:  رئ س

 نتٌجةب فة أيئيٌة  جنٌه يلقطعة 082.9غ يٌبل ألييئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ   ٪93بنيبة  أليقطعة رتميط ت لفة ربٌعئ  أل تفع

رتميط ت لفة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أليئبق. رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي٪ 10بنيبة  ألنخفض ألإلنتئج. ألنخفئض ألإلنتئج

 .ألنخفئضئ  طفٌفئ  مألنخفض ألإلنتئج  (يلقطعة جنٌه 084.2: 0291رن عئ    ألبع)ألي بع ألي ٪9يلقطعة  أليربٌعئ 

 
هئرش  ألنخفض رئ  ،(جنٌهرلٌمن  82.4:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألس جنٌهرلٌمن  01.1يٌبلغ  ٪43ألي بح بنيبة رجرل  ألنخفض

  تفع. رقئ نة بئي بع ألييئبق أل(٪00.8:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألس ٪1.4يى إنقطة رجمٌة يٌ ل  91.0رجرل ألي بح برقدأل  
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 ةنقط 8.8هئرش رجرل ألي بح برقدأل    تفع(  رئ ألجنٌهرلٌمن  3.1:  0291  رن عئ  ألبع) ألي بع ألي ٪118رجرل ألي بح بنيبة 
 .(٪9.1:  0291رن عئ    ألبعرجمٌة ) ألي بع ألي

 

 البالط

 

 % ألسملألي بع  

 0202 0212 02/12 

    ربٌعئ  أليبالط )بئسيف رت  ر بع(

 %78 65355 05.50 ر  

 %60 2.. 68 يبنئن 

 %46 5866. 5.86. ت دٌ  

 %73 67211 47376 ل  مبيعات البالط جماإ

 %(0.7) %03.7 %27.3 ت دٌ  / إجرئيً أليربٌعئ  %

    

 %71 04694 17590 إيرار مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %97 3..6 09.9 (0رتميط يع  أليبٌع )ج.  / 

 %94 05.5 06.2 (0رتميط أليت لفة )ج.  /  

 %73 (..2.0) (53.3.) ت لفة ربٌعئ  أليبالط 

 %74 00.0 25.2 رجرل ألي بح أليقطئع أليبالط

 %3.9 %0.5. %6.6. هئرش رجرل ألي بح قطئع أليبالط 

رلٌمن  9.4 ألنخفضرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق ) ٪08حج  ربٌعئ  أليبالط بنيبة  نخفضأل: 0202من عام  ولاألالربع 
 2.1 ألنخفض) ٪00 أليرحلٌة بنيبةحج  أليربٌعئ   ألنخفض .0202  رن عئ ملرلٌمن رت  ر بع فى ألي بع ألس 2.2( يٌبلغ رت  ر بع

حج  ربٌعئ  يبنئن  نخفضألئ  ر، رت  ر بع( 431,141 نخفضأل) ٪14 بنيبة ت دٌ ألي ربٌعئ حج   نخفضألم ،(رت  ر بع رلٌمن
  .رت  ر بع( 41,100 نخفضأل) ٪38بنيبة 

 ٪4بنيبة  أليرحلٌةربٌعئ  أليحج    تفعأل ،رت  ر بع( 318,131 نخفضأل) ٪99ربٌعئ  بنيبة أليحج   نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق 
حج  رت  ر بع(، مألنخفض  384,821٪ )ألنخفض 11، بٌنرئ ألنخفض حج  ربٌعئ  أليت دٌ  بنيبة رت  ر بع( 943,028  تفعأل)

 .رت  ر بع( 903,830 ألنخفض) ٪80بنيبة يبنئن ربٌعئ  

رع  ٌئدة تش ٌلة ألي ئد أل  م ٌئدة  جنٌه يلرت  11.1يٌبلغ ئ  ألييئبق رقئ نة بئيع ٪1أيعئ  أليبٌع بنيبة  ىرتميط  ئفألنخفض 
رقئ نة  رقئبل جرٌع عرال  أليت دٌ . ىأليجنٌه ألير   ةر   إيى جئنب قم ىع مض ت مٌجٌة فألسيعئ  أليرحلٌة مأليتى قئبل:ئ 

 . (يلرت جنٌه 11.4:  0291رن عئ    ألبع)ألي بع ألي ٪9بنيبة  رتميط ألييع  تفع بئي بع ألييئبق أل

:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألسرلٌمن جنٌه  983.0رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ  ٪01ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة  نخفض أل
 .(جنٌهرلٌمن  912.1:  0291رن عئ    ألبع) ألي بع ألي ٪92ألالٌ ألدأل  بنيبة   نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق  (.جنٌهرلٌمن  024.2

:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألس جنٌه يلرت  12.0يٌبلغ  يئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي ٪2ربٌعئ  بنيبة رتميط ت لفة ألي نخفضأل
على أليت ئيٌف  أليجنٌهتدألبٌ  خفض أليت ئيٌف فً ر   متؤثٌ  قمة يئعد ألنخفئض أيعئ  غئ  أليبالط م. (ألير بع جنٌه يلرت  13.3

٪ رقئ نة بنفس 04ألنخفئض ألإلنتئج بنيبة  نرألينئتجة  أليحج  مفم أل يتفئدة رن ألإلعد  ئيعرال  ألسجنبٌة على تعمٌض ب  تبطةألير
 .0291أليفت ة رن عئ  

نتٌجة  ،يلرت  ألير بع( جنٌه 18.8: 0291رن عئ    ألبع)ألي بع ألي ٪90رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة  نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق أل
 ٪.94م ٌئدة ألإلنتئج بنيبة  أليطئقة ألإلنتئجٌة يلبالطإعئدة هٌ لة م، 0291أ تمب   ىبدأ أليعرل به ف ىالنخفئض أيعئ  أليغئ  أليذ

)ألي بع ألسمل رن عئ   رلٌمن جنٌه 03.0رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ ٪ 02ألنخفض رجرل  بح قطئع أليبالط بنيبة 
 ٪.92رلٌمن جنٌه(، مظل هئرش رجرل ألي بح عند نيبة  11.1:  0291

هئرش رجرل  مأل تفع (،رلٌمن جنٌه 2.9: 0291٪ )ألي بع ألي ألبع رن عئ  392ألييئبق أل تفع رجرل ألي بح بنيبة رقئ نة بئي بع 
 ٪(.0:  0291نقطة رجمٌة ) ألي بع ألي ألبع رن عئ   90ألي بح برقدأل  
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 خالطات المياه
 

 ٪ ألسملألي بع  

 0202 0212 02/12 

    ربٌعئ  خالطئ  أليرٌئه )بئيقطعة(

 %77 205403 85288. ر  

 %3 5 3 ت دٌ 

 %77 037635 177077 )بالقطعة(إجمال  مبيعات خالطات المياه 

 %(3.3) %3.3 %3.3 ٪ت دٌ  / إجرئيً أليربٌعئ  

 %72 1.97 .159 إيرار مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %36. 808.0 848.2 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %06. 509.8 726.9 طعة(رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /ق

 %36. (2.8.) (0.0.)   خالطئ  أليرٌئهت لفة ربٌعئ  

 %07 ..7 2.4 خالطئ  أليرٌئهرجرل ألي بح 

 %(..9.) %05.4 %4.5. خالطئ  أليرٌئههئرش رجرل ألي بح 

 
 :0202من عام  ولالربع األ

عن نفس أليفت ة رن قطعة  01,413رقئ نة بـ قطعة  98,088يٌبلغ  ٪01بنيبة  0202رن عئ   ملحج  ربٌعئ  ألي بع ألس نخفضأل
 .أليعئ  ألييئبق

 .(قطعة 09,120:  0291رن عئ    ألبع) ألي بع ألي ٪92حج  أليربٌعئ  بنيبة  نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق فقد أل

 جنٌه 818.1:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألس جنٌه يلقطعة 848.0يٌ ل إيى  ٪2أل تفع رتميط  ئفى يع  بٌع أليقطعة بنيبة 
 .يلقطعة(

 جنٌه يلقطعة(. 140.8: 0291رن عئ    ألبع)ألي بع ألي ٪92بنيبة  رتميط  ئفى يع  بٌع أليقطعة نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق 

 مل)ألي بع ألس رلٌمن جنٌه 93.1رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يت ل إيى  ٪02رن أليعئ  بنيبة  ملألٌ ألدأل  ألي بع ألس نخفض أل
٪ بٌنرئ بلغ  هذه ألينيبة عن 1.0بلغ  نيبة ألٌ ألدأل  قطئع أليخالطئ  رن ألإلٌ ألدأل  أليرجرعة (. جنٌهرلٌمن  91.8:  0291رن عئ  

)  ٪01ألالٌ ألدأل  بنيبة   نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  أل ٪ رن إجرئيى إٌ ألدأل  أليرجرعة.1.9نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق 
 (. هجنٌرلٌمن  02.3:  0291رن عئ    ألبعألي بع ألي

يٌع س  جنٌه يلقطعة( 311.8:  0291رن عئ   مل)ألي بع ألس جنٌه يلقطعة 802.1يٌبلغ  ٪12رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة   تفعأل
 808.1:  0291رن عئ   ي ألبع)ألي بع أل ٪2.1رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة  نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق أل .تش ٌلة أليرنتجئ  أليربئعة

 يلقطعة(. جنٌه

 رئ ( جنٌهرلٌمن  8.9:  0291رن عئ   مل) ألي بع ألسرلٌمن جنٌه  0.4يٌبلغ رقئ نة بئيعئ  ألييئبق  ٪41ألي بح بنيبة  رجرل نخفضأل
بلغ  نيبة  .( ٪13.4: 0291رن عئ   مل)ألي بع ألس ٪94.3نقطة رجمٌة يٌ ل إيى  91.9هئرش رجرل ألي بح برقدأل   نخفضأل

٪ 3.4٪ بٌنرئ بلغ  هذه ألينيبة عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق 2.4رجرعة ألي إجرئيى رجرل  بحقطئع أليخالطئ  رن رجرل  بح 
 أليرجرعة. رجرل  بحرن إجرئيى 

هئرش رجرل  نخفضأل رئ ، (جنٌهرلٌمن  3:  0291رن عئ    ألبع) ألي بع ألي ٪28رجرل ألي بح بنيبة  نخفضألرقئ نة بئي بع ألييئبق 
نيبة رجرل  بح قطئع أليخالطئ  رن رجرل  بح بلغ   .(٪02.3:  0291 رن عئ   ألبع)ألي بع ألينقطة رجمٌة  8.1ألي بح برقدأل  

 .0291٪ فى ألي بع ألي ألبع رن عئ  11 ةأليرجرع
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  المركز المال 

 0,183.9: 0291) رلٌمن جنٌه 0,291.2٪ يتبلغ 93بنيبة  0202 رئ سش  ة يٌيٌ م بن:ئٌة أليثئبتة ي مل ألسقٌرة  نخفض أل
يبنئن برئ ٌع س تؤثٌ  ألس رة ألالقت ئدٌة على قٌرة  ىبنئن مإعئدة تقٌٌ  رئ تبقى رن أ ألضي ىف ىبٌع أ ألضبيبب رلٌمن جنٌه( 

 ألس مل.

رلٌمن جنٌه(  9,828.1: 0291) جنٌهرلٌمن  9,884.8يتبلغ  ٪8بنيبة  0202رئ س بن:ئٌة  أليرتدألمية  ملألسقٌرة   تفع أل
مٌ جع يبب  ٌئدة أ  دة أليردٌنمن إيى أليربلغ  .0202 عئ  ألسملألي بع  خاللمأليعرالء  ألينقدٌة  ٌد   تفئعب فة أيئيٌة نتٌجة أل

 رلٌمن دمال . 1.3أليغٌ  رح ل رن ثرن بٌع أ ض يبنئن مٌرثل 

 نتٌجةب فة أيئيٌة رلٌمن جنٌه(  9,828.8: 0291) .رلٌمن جنٌه 9,892.3يتبلغ  ٪0يت ألرئ  بنيبة إجرئيً ألإل نخفض أل
 .نتٌجة أليتدفقئ  ألينقدٌة رن بٌع أ ض يبنئن م ذيك رن أنشطة أليتشغٌل 0202عئ  ن ألي بع ألسمل رأ  دة أليق مض خالل  نخفئضأل

بن:ئٌة عئ   جنٌهرلٌمن  9,049.0رقئ نة بـ  جنٌهرلٌمن  9,910يٌبلغ   جنٌهرلٌمن  41.0رئ ٌعئدل  ٪3إجرئيى أليدٌن بنيبة  نخفضأل
0291. 

بن:ئٌة  جنٌهرلٌمن  9,910.1رقئ نة بـ  هرلٌمن جنٌ 138.9 يٌبلغ جنٌهلٌمن ر 982.0رئ ٌعئدل  ٪93 ئفى أليدٌن بنيبة نخفض أل
 .0291عئ  

 .فً ن:ئٌة عئ  2.39رقئ نة برعدل  2.28يت ل إيى  ٪8.8بنيبة  نيبة  ئفى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌة نخفض أل

رلٌمن جنٌه  9,239.4رقئ نة بـ  هرلٌمن جنٌ 9,229.2يٌبلغ رلٌمن جنٌه  92.0أم رئ ٌعئدل  ٪9 أس أليرئل أليعئرل بنيبة  نخفضأل
 .مأليعرالء أليرخ من نتٌجة يإلنخفئض فى  0291بن:ئٌة عئ  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

 امطشاة إمبفٝ ٌّبٌٝ إاٌزأص١ش اٌؼبٌّٟ ٌف١شٚط وٛسٚٔب  أدٜ ٌمذ :0202من عام  ثانى وما تبقىلربع الل النظرة المستقبلية

ٚرؤصش االعزغبثخ ٌٙزا اٌف١شٚط ػٍٝ لذسرٕب ػٍٝ اٌزق١ٕغ ٚاٌطٍت ػٍٝ ِٕزغبرٕب، ؽ١ش ٔفزد ٘ز اٌؼبَ .  وبْ ثبٌفؼً ٠ّضً رؾذ٠ب

 .ثؾىً وج١شفٟ ِخزٍف أٔؾبء اٌؼبٌُ رذاث١ش أِبْ رؾذ ِٓ إٌؾبه ؽشوخ ١ٌغ١ىٛ ِقش ٚأغٍت أعٛاق 

 ػٓهف١ف ثؼذ ثذا٠خ اٌؼبَ ثّٕٛ  األػّبي. فٝعش٠غ أىّبػ أْ ِؼظُ أعٛاق ١ٌغ١ىٛ ال رضاي رزذاٚي ، فٕؾٓ ٔؾٙذ  ػٍٝ اٌشغُ ِٓ

اٌزأص١ش ػٍٝ أعٛالٕب فٟ إٌقف  ِٝبسط إٌٝ ِغز٠ٛبد ل١بع١خ ؽ١ش ثذأ ف١شٚط وٛسٚٔب ف ٝأخفنذ اٌّج١ؼبد ف، اٌشثغ اٌغبثك

غ اٌشثغ اٌشاثِزٛعو ػٓ : فمو 6ِبسط ٚأخفنذ ثٕغجخ  ٝؽذ ِؼمٛي ف ػٍِٝج١ؼبد اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ  اعزّشد .ِٓ اٌؾٙش ٝاٌضبٔ

اإلغالق ثذسعبد  ٝف ٚعواألٚاٌؾشق  ب: ؽ١ش ثذأد ِؼظُ أعٛاق أٚسٚث20ث١ّٕب رشاعؼذ اٌقبدساد ثٕغجخ ، 23.9ِٓ ػبَ 

 .ِخزٍفخ

 %53ِٓ إثش٠ً ِٚب٠ٛ ٠زغبسع ِٚٓ اٌّشعؼ أْ ٠ىْٛ ألً  ٜؽٙش ٝٚرؾ١ش اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ إٌٝ أْ أخفبك ِج١ؼبد اٌقبدساد ف

سثّب ٠شعغ رٌه ٚ ،ِب ثبٌف١شٚط ذٍ رزأصش اٌّج١ؼبد اٌّؾ١ٍخ إٌٝ ؽ ٌُ. 23.9اٌشاثغ ِٓ ػبَ اٌشثغ  ِٝٓ اٌّغز٠ٛبد اٌزٟ عغٍذ ف

 .أٚ ػذَ رٕف١ز اٌؾظشاٌىبًِ ٌٍّٛاه١ٕٓ ٝاٌغضئ غالقبإلثعضئ١ ب إٌٝ لشاس اٌؾىِٛخ اٌّقش٠خ 

األٌٚٝ ِٚب صاٌذ اٌقٛسح  إٔٙب األ٠بَ .ِٕخفنخ ِٓ اٌؼبَ إٌٝ ِغز٠ٛبد ل١بع١خ ٝاٌشثغ اٌضبٔ ِٝٓ اٌّزٛلغ أْ رقً اٌّج١ؼبد ف

 ٘زا اٌٛلذ رمذ٠ش و١ف عزجذٚ اٌّج١ؼبد ٌّب رجمٝ ِٓ اٌؼبَ. ِٝٓ اٌّغزؾ١ً ف رزطٛس.

 .ٚعزمبط ٘زٖ اٌفزشح ثأؽٙش ١ٌٚظ ثأعبث١غ ٌٚىٕٗ وج١ش.اٌطٍت  ٝف ِؤلزب   ٠ىْٛ أخفبمب  ٛف ٔؼزمذ أْ ٘زا عٚٔؾٓ 

( 2إغالق ِّزذ )ؽٙش٠ٓ أٚ أوضش( ٌجؼل األفشاْ ٌزٛف١ش اٌطبلخ )( .)ٚفمب ٌزٌه رمَٛ ؽشوخ ١ٌغ١ىٛ ثزم١ٍـ اإلٔزبط ػٓ هش٠ك 

 حاٌقبدس ٌزذفمبد إٌمذ٠خش اٌّذفٛػبد ٌّؾبٌٚخ اٌؾذ ِٓ ا١( رخف١ل اٌّؾزش٠بد ٚرأخ0)ِٓ خالي أعبصاد  عٛساأل ٝرخف١نبد ف

 ٌٍّٛسد٠ٓ.

خشٜ فٟ و١ف رزفبػً اٌؾشوبد األٔشٜ ٔؾٓ زطٛس اٌطٍت ٚؽ١ش ٔشٜ و١ف ٠إعشاءاد خفل اٌزىب١ٌف إرخبر اٌّض٠ذ ِٓ لذ ٠زُ 

اٌفبئذح  ِؼذالدخفنذ اٌؾىِٛخ اٌّقش٠خ ثبٌفؼً خفنخ. اٌّ األٔؾطخرىب١ٌف  ٝاٌّزبػ ٌٍّؾبسوخ ف ِٝقش ِٚب ٘ٛ اٌذػُ اٌؾىِٛ

(  ١ٍِْٛ ٚؽذح ؽشاس٠خ ثش٠طب١ٔخدٚالس أِش٠ىٟ/ 6.5:)إ5ٌٝ.اٌغبص اٌطج١ؼٟ ثٕؾٛ أعؼبس ٔمبه ِئ٠ٛخ ٚخفنذ  0أٚ  اٌشثغثّمذاس 

  :.3.اٌىٙشثبء ثٕؾٛ ؼبس أعٚ

لذ  .عزن١ف إٌٝ رىب١ٌف ػ١ٍّبرٕب ١ّٓٛظفاٌٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، فئْ إعشاءاد اٌغالِخ اٌّطجمخ ٌزم١ًٍ اٌّخبهش اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب 

 ػطبءإ ،ىٛ رذاث١ش عالِخ رؾًّ رذس٠ت ع١ّغ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ أفنً اٌّّبسعبد فٟ ِغبي اٌقؾخ ٚاٌغالِخغ١ٌ١ؽشوخ  أفذسد

 ػطبءإ ،ع١ّغ ثٛاثبد اٌّىبرت ٚاٌّقبٔغ ٝرشو١ت ٔظبَ ٌفؾـ دسعخ اٌؾشاسح ف، ٚاأللٕؼخ ٌغ١ّغ اٌّٛظف١ٓع١ّغ اٌّطٙشاد 

 اٌّؾبفظٗ ػٍٝ ،: ِٓ اإلداسح رؼًّ ػٓ ثؼذ63 ،ِٓ أػشاك األٔفٍٛٔضا أٚ اٌجشد ِٝٛظف ٠ؼبٔ ٜأل ٝإعبصح ِشم١خ ٌٍؼضي اٌزار

ػٍٝ أفنً اٌّٛلغ ٌٍؾفبظ  ٝٚاٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ف ،ٌىزش١ٔٚبرزُ إ ٝاالعزّبػبد اٌزٚ اٌّىبرت ٝاٌّغبفخ االعزّبػ١خ ف

 اإلٔزبط. ِٝغبفخ اعزّبػ١خ ِّىٕخ ف

ؽبالد ِؾذدح ِٓ ؽبالد  ٜ/ اٌؼضي اٌزارٟ إصاء أ ٌٝززجغ االرقبي ٚاٌؾغش اٌقؾ ٔؾطب   ب  ، رزجغ اٌؾىِٛخ اٌّقش٠خ ٔٙغٚثبٌّضً

 زىب١ٌف.آٌِ  ِّب ٠ض٠ذ أ٠نب   جؼل ِقبٔؼٕباٌّزٛلغ ٌ ف١شٚط وٛسٚٔب، ِّب أدٜ إٌٝ اإلغالق اٌّؤلذ غ١ش

١ٌغ١ىٛ إٌٝ رم١ًٍ اٌزىب١ٌف اٌّطٍمخ ٌّؾبٌٚخ رؼ٠ٛل أخفبك اٌّج١ؼبد، إال إٔٔب عٕظً ٔٛاعٗ  ؽشوخ ٔز١غخ ٌزٌه، فٟ ؽ١ٓ رٙذفٚ

 اٌشثؼ. ٌٛؽذح ٚأخفبك ٘ٛاِؼؾٙذ ثم١خ اٌؼبَ اسرفبع رىب١ٌف ا٠ٚفٛساد اٌؾغُ، ٌزٌه ِٓ اٌّشعؼ أْ إعزفبدح ِٓ ألً ٚػذَ  إٔزبعب  

سأط اٌّبي اٌؼبًِ ع١ٛدٜ اٌٝ ص٠بدح اٌغٛق، ٚ٘زا  ٝاٌّج١ؼبد ف إٔخفنذؽ١ش  ب  ؽٙشٞ ِبسط ٚأثش٠ً أ٠ن ٝاسرفغ اٌّخضْٚ ف

 اٌذ٠ْٛ.فٝ ٠ّىٕٕب رٛلغ ص٠بدح ٚاٌّذٜ اٌمق١ش.  ٝػٍٝ األلً ف

وٛسٚٔب ػٍٝ أعٛالٙب ٚػ١ٍّبرٙب، فئْ ٘زا عٛف ٠ؾزًّ ىٛ ػٍٝ ٠م١ٓ ِٓ أٔٙب لبدسح ػٍٝ رؾًّ رأص١ش ف١شٚط غ١ٌ١ ؽشوخ ٚسغُ أْ

ِٚٓ ؽغٓ . ل ؽغُ اإلٔزبط١ٚفٛساد اٌؾغُ اٌّشرجطخ ثزخف اعزغالي رىب١ٌف صبثزخ ٔزشوٙب ٚػذَ ٜػٍٝ د٠ْٛ إمبف١خ ٌز٠ًّٛ أ

خالي ث١غ  ٌجٕبْ ِٚقش، ٚأْ ٚمغ د٠ٛٔٙب رؾغٓ ثؾىً وج١ش ِٓ ٝأعؼبس اٌفبئذح فِؼذالد اٌؾع أْ اٌؾشوخ رغزف١ذ ِٓ رخف١ل 

 ِبسط. ٌٝجٕبْ ف ٝاألسامٟ ف
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رفبلّذ األصِخ اٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ األخ١شح فٟ ٌجٕبْ ثغجت اإلغالق اٌّٛعغ ٌٍزؼبًِ ِغ  )تحريث(: -إعارة هيكلة ليسيكو لبنان

 .ًاٌغٛق ٚأػّبي ١ٌغ١ىٛ فٟ اٌؼبَ اٌّمج ِب ع١ىْٛ ػ١ٍٗاٌزٕجؤ ثى١ف١خ  ا  ٚ٘زا ٠غؼً ِٓ اٌقؼت عذ ف١شٚط وٛسٚٔب.

١ٍِْٛ دٚالس  0.5.ٌقبٌؼ ؽشوخ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ، ِّب عّؼ ٌٕب ثج١غ ػمبساد ثم١ّخ  ٝثؼل إٌٛاؽ ِٝٚغ رٌه، وبٔذ ٘زٖ األصِخ ف

أِش٠ىٟ ٚوغت ؽقخ عٛل١خ فٟ اٌّج١ؼبد، ٚوالّ٘ب سثّب ٌُ ٠ؾذس ثذْٚ مٛاثو ٌشأط اٌّبي ٚاٌّخبٚف ثؾأْ اعزمشاسا١ٌٍشح 

 اٌٍجٕب١ٔخ ٚاٌّذخشاد فٟ ِقبسف ٌجٕبْ

١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ اٌّزجم١خ ِٓ ث١غ  0.5ِٓ اٌذ٠ْٛ ثؼذ رؾق١ً  ١خ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ خبٌؽشوخ ىْٛ رٚٔز١غخ ٌزٌه، ِٓ اٌّزٛلغ أْ 

ِٓ خغبئش اٌّغّٛػخ  ١ٍِْٜٛ ع١ٕٗ ِقش 05ٌجٕبْ  ٝ، ثٍغذ ِقبس٠ف اٌز٠ًّٛ ف23.9ػبَ  ٝف فٟ األؽٙش اٌّمجٍخ. ٝاألسام

 .ٌهٌزهجمب  ٚأصشد ػٍٝ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ 

١ٌغ١ىٛ ػٍٝ رم١ٍـ ػذد اٌّٛظف١ٓ ٚرجذ٠ً ػذد  ؽشوخ ٌجٕبْ ، رؼًّ ٝمٛء األصِخ االلزقبد٠خ اٌّغزّشح ف ٝ، ف2323فٟ ػبَ 

ثزؼذ٠ً األعؼبس ٚؽشٚه اٌذفغ ِغ اٌغٛق  ٚرمَٛ اٌؾشوخ أ٠نب   ٌٍؾذ ِٓ إٌفمبد إٌمذ٠خ. ٝج١ش ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ ثذٚاَ عضئو

 اٌغٛق. ٝٔمـ اٌغ١ٌٛخ فا١ٌٍشح اٌٍجٕب١ٔخ ٌٚزؼ٠ٛل مؼف 

اٌزىٍفخ ٚأخفبك إٌفمبد فٝ ١٘ىً  اٌزؾغ١ٓ ِٜٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ؤد فئٔٗ، ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٛلغ مؼف اٌّج١ؼبد 

 .ِغ خغبئش ِؾذٚدح فمو 2323فٟ ػبَ  ١ب  إ٠غبث ٝاٌفشػ ٜاٌّب١ٌخ إٌٝ عؼً اٌزذفك إٌمذ

 ، رخنغ ٌزفبٚد ؽذ٠ذ.داٌجال ٝٚاٌغ١بعٟ ف ٜظً ػذَ ا١ٌم١ٓ االلزقبد ٝ، فٌجٕب١ْىٛ ١ٌغ ؽشوخ رٛلؼبد ألػّبي ٜ، فئْ أِٚغ رٌه

غٛق. اٌ عذ٠ذح فٝ ؽمبئك ٜإػبدح ١٘ىٍخ أػّبٌٙب ٌٍزى١ف ِغ أ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ إٌٝ رغ١١ش خطخ ؽشوخ ِغ اعزمشاس اٌٛمغ، لذ رؾزبط 

غ اٌج١ئخ اٌؾب١ٌخ ٌزغٕت أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّخبهش ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ لقبسٜ عٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبدسح ػٍٝ اٌزى١ف ِؽشوخ عزجزي 

 ب.ػٍٝ االعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ اٌفشؿ اٌزٟ رٛفش٘ اٌزٟ رض١ش٘ب ٘زٖ اٌزغ١١شاد ٚاٌؾقٛي أ٠نب  

 ٕؾشحٚرٌه ِٓ خالي اٌ ٜرؼزضَ اإلداسح ِٛافٍخ رؾذ٠ش اٌّغزضّش٠ٓ ثؾأْ اٌزمذَ اٌّؾشص فٟ إػبدح ا١ٌٙىٍخ ػٍٝ أعبط سثغ عٕٛ

 بئظ األػّبي.ٌٕز االخجبس٠خ
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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:  :
ر   ، مبخب ة ت ٌد عن فى  ب  أليش  ئ  أليرنتجة يلبالط أألي حٌة مبئيجمدة أليت دٌ ٌة بئيش ق ألسميط مأٌضئ مألحدة رن 

 مبخب ة أٌضئ فً أعرئل أليت دٌ  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت ٌد عن عش أل  أليينٌن. هذه ألي نئعة فًعئرئ  32
 

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

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

، مي:ئ تمألجد هئ  بئيررل ة أليرتحدة مبؤيمألق أخ ى ألي حٌة تقم  يٌيٌ م بت دٌ  رئ ٌ ٌد عن ن ف إنتئج:ئ رن ألسدمأل 
 دٌ هئ تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجئ ٌة أليخئ ة بلٌيٌ م رع إن:ئ تنت  أٌضئ عدٌدة بؤم مبئ، مألن رعظ  ألي رٌئ  أليتً ٌت  ت
  برئ  ئ  معالرئ  تجئ ٌة يش  ئ  أم مبٌة.

 
 

 لمزير من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طئه  ج. غ غم 
   + 021 398 2299  تلٌفمن:
   + 021 398 2201  فئ س:
  tgargour@lecico.com :ألي ت منًب ٌد 

 

 

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

 
ترئثل  برئ تتطئبق أم ت أليتًهذه ألينش ة قد تحتمى بعض ألسيفئظ "قمألج  ألينظ ة أليريتقبلٌة" تتعلق بؤعرئل ممظئجف أليش  ة م

رع أليتخدأل  ألحد رف دأل  عل  ألير طلحئ  رثل "يمف" "تخطٌط" "تمقعئ " "تنبإأل " 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   فًة نظ  أليش  ة بئيش  ة،  مهذه أليقمألج  أٌضئ قد تع س مج:
قد  أليتًأليرخئط  أم عد  أليتؤ د أم أليف مض.  ثٌ  رن أليعنئ   قد تيبب ألينتئج  أليحئيٌة أم ألسدألء أم أليتنفٌذ سهدألف أليش  ة م

عبئ أل  ألييئبق ألإلشئ ة إيٌ:ئ "قمألج  ألينظ ة  برئ تعب  أم ت من رف:مرة ضرنٌئ برثل ألي أليتًتختلف رع ألينتئج  أليريتقبلٌة 
   يذيك ي   أليتنمٌه مأليتنبٌه. “.أليريتقبلٌة

 
 

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

 ٪ ألسملألي بع  

 02/12 0212 0202 )رلٌمن ج. (

    

 %77 63791 4.695 صاف  المبيعات 

 %84 (5.2.2) (609.6) ت لفة أليربٌعئ   

 %46 .1049 5791 مجمل الربح 

 %(..8) %9.4. %5... ( ٪هئرش رجرل ألي بح )

    

 %83 (09.8)  (02.3)  ر ئ ٌف تم ٌع

 %92 (66.4)  (63.9)  ر ئ ٌف إدأل ٌة

 %49 6.3 2.8 تشغٌل أخ ي  إٌ ألدأل

 %53. (..3.)  (5.2.)  ر  مفئ  تشغٌل أخ ي

 - 3494 (0790)  التشغيل أرباح )خسائر(

 - %5.6 - (٪شغٌل)هئرش أ بئح أليت

    

 - 2.5 3.3 أليتثرئ أل إٌ ألدأل  

 %76 3.. 3.8 ترمٌلٌة إٌ ألدأل 

 %78 (..52)  (63.7)  ر  مفئ  ترمٌلٌة 
 %473 (1491)  (6790)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 هئرش ألي بح قبل أليض ٌبة محقمق ألسقلٌة
- - - 

 %08 (0.6.)  (..5)   فت ةض ألجب دخل ألي

 %52 (3.0)  (3.2)  ض ألجب أليدخل أليرإجلة 

 %064 (0797)  (7394)  بعر الضريبة الخسارة

 - - - هئرش ألي بح بعد أليض ٌبة

    

 - (3.2)  6.. حقمق ألسقلٌة 

 %057 (0791)  (7091)   الخسارةصاف  

 - - - (٪هئرش  ئفً ألي بح)
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 عةقائمة المركز المال  المجم –ليسيكو مصر 
 

 )%(  قائمة المركز المال 

 رئ س 19 )رلٌمن ج. (
0202 

دٌيرب   19
0291 

02  /91 

    

 %83. 29.3. 4..20 ألينقدٌة

 %98 965.3 927.5 أليرخ من

 %34. 455.5 490.8 ردٌنمن

 %20. 9.6. 20.8 ريتحق رن أط ألف ذمي عالقة

 %127 .177479 1777697 إجمال  األصول المتراولة
    

 %86 20.8.0 956.2. األفٛي اٌضبثزخ )فبفٟ(

 %88 29.5 24.3 أفٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %270 6.3 3.9. ِؾشٚػبد رؾذ اٌزٕف١ز 

 %69 2.3. 5.9 اعزضّبساد أخشٞ

 %35. 0..2 22.5 أٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً

 %75 037591 021.94 إجماني األصىل طىيهت األجم 

 %4. 4713492 377.690 إجماني األصىل 
    

 %95 84.2.. 20.5.. ثٕٛن عؾت ػٍٟ اٌّىؾٛف

 %94 ..22 0..2 ألغبه رغزؾك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %36. 76.9. 5..8. ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %37. ..076 098.5 سفذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %5.. 2.7 ..0 هشاف رٚٞ ػاللخِغزؾك أل

 %480 3.4 6.3 ِخققبد

 %7. 1776295 1773197 نتإجماني االنتزاماث انمتذاو
    

 %89 52.9 67.0 لشٚك ه٠ٍٛخ األعً

 %33. 0.8 0.8 اٌزضاِبد أخشٜ ه٠ٍٛخ األعً

 %99 8.5 8.6 ِخققبد

 %.3. 20.3 20.0 ّؤعٍخ اٌمش٠جخ اٌذخً 

 %4. 7790 7097 طىيهت األجم  ثإجماني االنتزاما

 %7. 1774797 1771495 ثإجماني االنتزاما
    

 %61 .469 0794 ل١ٍخ ؽمٛق األ

 %33. 633.3 633.3 سأط اٌّبي اٌّقذس

 %84 7.2..2 8.5.6. اؽز١به١بد 

 %640- 9.5. (..93) اإلسثبػ اٌّؾزغضح

 %26 (298.0) (..72) اٌؼبَ  خغبئش اٌفزشح /فبفٟ 

 %0. 003794 025393 إجماني حقىق انمهكيت 

 %4. 4713492 377.690 إجماني حقىق انمهكيت واالنتزاماث  
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 المجمعة الترفقات النقريةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 

% قائمت انتذفقاث انىقذيت

19 / 20 2019 2020 (مهيىن ج.و)

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت  انتشغيم

%483 فبفٟ )خغبسح( اٌفزشح لجً اٌنشائت ٚاٌؾمٛق غ١ش اٌّغ١طشح )68.2( )14.1(
%91 30.1 27.2 إ٘الن األفٛي اٌضبثزخ
%41 0.4 0.2 اعزٙالن األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ
%60 مش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح )3.5( )5.8(

- 0.0 أسثبػ سأعّب١ٌخ )0.0(
- 0.0 1.1 خغبئش ث١غ اعزضّبساد أخشٜ
- 0.0 2.4 االمّؾالي فٝ األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%1488 0.6 8.5 رذػ١ُ ِخققبد
%50 سد اإلٔخفبك فٟ ل١ّخ اٌّخضْٚ )0.0( )0.0(

%107 14.3 15.3 ؽقخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبػ
%57 7.7 4.4 اٌزغ١ش فٝ اؽز١بهٝ اٌزشعّخ ٚفشٚق اٌؼٍّخ

- )46.4( 17.2 اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ
%55 19.5 10.7 اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ

- )2.5( 10.7 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ
%109 ِخققبد ِغزخذِخ )5.1( )4.7(

- 0.5 اٌفشق إٌبرظ ػٓ إصجبد اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ الٚساق اٌمجل ه٠ٍٛخ االعً )0.6(

- )0.3( 20.2 صافى انىقذيت انمتاحت مه /)انمستخذمت فى( أوشطت انتشغيم

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت االستثمار
%47 اٌّذفٛع فٟ ؽشاء األفٛي اٌضبثزخ )11.1( )23.4(

- )0.4( 0.0 اٌّذفٛع فٝ ؽشاء األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ
%1124 0.4 4.9 اٌّؾقً ِٓ ث١غ االعزضّبساد األخشٜ

- 0.0 158.3 ِزؾقالد ِٓ ث١غ أفٛي صبثزخ
%79 )اٌض٠بدح( فٝ اٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً )0.5( )0.6(

- )23.9( 151.6 صافى انىقذيت انمتاحت مه/ )انمستخذمت في( أوشطت االستثمار

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت انتمىيم
- 88.5 )اٌّغذد( /اٌّؾقً ِٓ اٌمشٚك ه٠ٍٛخ األعً )6.0(
- 0.0 ِذفٛػبد ػٓ اٌزضاِبد ػمٛد ا٠غبس )0.5(

- 88.5 صافى انىقذيت )انمستخذمت فى(/ انمتاحت مه أوشطت انتمىيم )6.6(

%257 64.2 165.3 صافي انتغير في انىقذيت وما في حكمها خالل انعاو

%92 فبفٟ إٌمذ٠خ ِٚب فٟ ؽىّٙب أٚي اٌفزشح )1,057.2( )1,145.2(

%83 صافي انىقذيت وما في حكمها أخر انفترة )891.9( )1,080.9(

انربع األول


