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 0202عام  من ثانىالربع ال نتائج أعمال
 

(  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يٌيتٌ م ر ت  :0202 أغسكس  31فك   اإلسككنررية

 .0202رن عا   ثانىأليألي بع  عنألسعرال أليرجرعة  نتائج

 نتائج الشركة  ىعللمحه 
 

 0202من عام  ثانىلالربع ا
 

 لطبع اٌقؾٟ(5 ٪١ٍِ6658ْٛ ع١ٕٗ ) 483ٌزجٍغ  ٪47اإل٠شاداد ثٕغجخ  ذٔخفنا ِٓ 

 52ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـؽغ لـأخف١ٕٗ، وّب ـ١ٍِْٛ ع 32452ٍغ ـٌزج ٪55إ٠شاداد اٌقؾٟ ثٕغجخ  ذـأخفن٪ 

 رقذ٠ش(5 ٪ ١ٍِ7452ْٛ لطؼخ ) 0534غ ـج١ٌٍ

 جٍغ١ٌ  ٪32ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفل١ٍِْٛ ع١ٕٗ، وّب  263ٌزجٍغ  ٪34إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  أخفنذ     

 رقذ٠ش(5 ٪١ٍِ25ْٛ ِزش ِشثغ ) 5

 ١ٌجٍغ  ٪8ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌؽغُ  سرفغاّب ث١ٍِٕ١ْٛ ع١ٕٗ،  .225ٌزجٍغ  ٪37إ٠شاداد خالهبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ  أخفنذ

 لطؼخ5  23,338

 ٌػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 43 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ  7652 ذثٍغ خ١رؾغ١ٍخغبسح  ضبٔٝعغً اٌشثغ ا

 302.5 ِٓ ػبَ ضبٔٝغ اٌاٌشث

 ضبٔٝاٌشثغ اٌػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ .875 خغبسح١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثقبفٝ  36 ذثٍغخغبسح  ٝفبف ضبٌٔٝعغً اٌشثغ ا 

 302.5 ِٓ ػبَ

 0202ة أشهر من عام تس  
 

  لطبع اٌقؾٟ(5 .١ٍِ6ْٛ ع١ٕٗ )  83856% ٌزجٍغ.3اإل٠شاداد ثٕغجخ أخفنذ ِٓ % 

 جٍغ ١% ٌ.3ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  أخفل وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  62857% ٌزجٍغ 42إ٠شاداد اٌقؾٟ ثٕغجخ  أخفنذ

 % رقذ٠ش(5 ١ٍِ7352ْٛ لطؼخ ) 253

 ١ٌجٍغ 35ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفل وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  44353% ٌزجٍغ 37إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  أخفنذ %

 % رقذ٠ش(١ٍِ30585ْٛ ِزش ِشثغ ) 855

 20ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  أخفل ّبو١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  3358% ٌزجٍغ 34ثٕغجخ  ٖإ٠شاداد خالهبد ا١ٌّب أخفنذ %

 لطؼخ5  ١ٌ46,627قً اٌٝ 

 ٌػٓ ٔفظ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 355 ٝرؾغ١ٍ ثشثؼ١ٍِْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ  454. ذثٍغ ١خرؾغ١ٍخغبسح  ٕقف األٚيعغً ا

 5اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ػٓ  .2255خغبسح ، ِمبسٔخ ثقبفٝ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 25352عغً إٌقف األٚي فبفٝ خغبسح ثٍغذ

 ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك5
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أوجش ٌٛثبء ف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ إٌزبئظ  ا  رأص١ش ٝؽٙذ اٌشثغ اٌضبٌٔمذ  : ئٌس رجلس ألإلدأل ة بقميه -مقد علق ألييٌد / جلب   غ غم 

 خ ألً ثىض١ش ٔز١غخ إلغالق األعٛاق األٚسٚث١خ5ِج١ؼبد رقذ٠ش األدٚاد اٌقؾ١فٝ اٌّؼزبدح  رٕبوبٔذ ٔمطخ لٛٚاٌزؾغ١ٍ١خ5 

اٌؼبَ فٝ  ٌمطبع اٌجاله اإلٔزبع١خ خطبلاٌاعزفبدد ِٓ إػبدح ١٘ىٍخ ، وّب اٌجاله ألً رأصشا   ثقفخ ػبِخ لطبعٚ اٌّج١ؼبد اٌّؾ١ٍخٚوبٔذ 

 5ٝاٌّبم

 236ؽ١ش لّٕب ثزؾق١ً  ،ذ٠ٓاٌفبفٟ  ٝزا اٌشثغ اٌقؼت ِغ أخفبك وج١ش فػٍٝ اٌشغُ ِٓ أخفبك اٌّج١ؼبد، فمذ اعزضٔب ٘

اٌشثؼ١ٓ األٚي  ٝرذفمبد ٔمذ٠خ ِٓ اٌؼ١ٍّبد ف ؽممذٚ -اٌشثغ األٚي  ٝف ٝثؾىً أعبع ٌجٕبْ ٝف ِٝٓ ث١غ أسام ١ٍِْٜٛ ع١ٕٗ ِقش

 5ٚاٌضبٟٔ

اٌٛلذ ػٕقش رأص١ش اٌؼ١ِّٛخ ٌزؼىظ  خ١ّضا١ٔفٝ اٌ سامٝرأص١ش ػٍٝ األسثبػ ألٕٔب لّٕب ثئػبدح رم١١ُ األ ٌُٜ ٠ىٓ ٌٗ أ سامٝإْ ث١غ األ

 5اٌؼٍّخ ك ل١ّخبخفأٚ

ِٚب إرا  ٝاٌزؼبف ٝإرا وبٔذ أعٛاق اٌزقذ٠ش عزغزّش فػٍٝ ِب ثؾىً وج١ش ؼزّذ ٚٔؾٓ ٔ –ثبٌٕغجخ ٌٕب  -ال رضاي اٌقٛسح غ١ش ِؤوذح 

 5صبثزب   ع١ظً ٜوبْ اٌطٍت اٌّقش

 ٠ٓظً ؽزسٔ، فّٓ اٌؾىّخ أْ ٜه االلزقبدٚو١ف ع١ؤصش رٌه ػٍٝ إٌؾب وٛسٚٔب ف١شٚطِذٜ رأص١ش ٌغ١بة اٌٛمٛػ ؽٛي  ا  ٔظش

 غزؼذ ٌٕٙب٠خ ػبَ ١ٍِئخ ثبٌزؾذ٠بد5ٔٚ

ارخزرٙب ١ٌغ١ىٛ ٌزؾغ١ٓ ١٘ىً اٌزىٍفخ  ٝظً ظشٚف غ١ش ِزٛلؼخ ٌٍغب٠خ5 إْ اٌخطٛاد اٌز ٝاألصِخ ثؾىً ع١ذ ف ذ٠شأػزمذ أْ إداسره ر

 5ؾذسعزفبدح ِٓ االٔزؼبػ ػٕذِب ٠ٚمغ ع١ذ ٌال ٝٚا١ٌّضا١ٔخ اٌؼ١ِّٛخ رنؼٕب ف

٘زا اٌشثغ  ٝأػزمذ أْ رأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ أػّبٌٕب ف ألي ئٌس أليتنفٌذي يش  ة يٌيٌ م ر  : -مأضاف ألييٌد/ طاه  غ غم 

 وبْ ألً ؽذح ِّب وبْ ٠ّىٓ أْ ٔزخ5ٍٗ١

ٚلذ  ٝعو فأعٛاق أٚسٚثب ٚاٌؾشق األٚ ٝٚاٌزقذ٠ش إٌٝ ؽّب٠زٕب ِٓ أعٛأ أىّبػ فاألعٛاق اٌّؾ١ٍخ  خٔؾطاٌفقً ث١ٓ أٌمذ أدٜ 

ِب لجً ف١شٚط ِغز٠ٛبد عٛاق ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌّج١ؼبد ٌُ رؼذ إٌٝ األِؼظُ  ٝف ا  دؽب ب  ، ٚؽٙذٔب أزؼبؽِجىش ِٓ ٘زا اٌشثغ

 وٛسٚٔب5

رؼ٠ٛل ثؼل رأص١ش ػٍٝ لذ عبػذد ٌجٕبْ  ٝف ٔؾطخاألإػبدح ١٘ىٍخ ػ١ٍّبد اٌجاله ِٚٓ  .302ػبَ  ٝفإْ اإلعشاءاد اٌزٝ لّٕب ثٙب 

خفل أعؼبس اٌفبئذح ٚأخفبك أعؼبس اٌغبص  ٝاٌّمذَ ِٓ اٌؾىِٛبد ثؾىً وج١ش ف ٘زا اٌشثغ5 وّب عبػذ اٌذػُ ٝج١ؼبد فرجبهؤ اٌّ

 أعٛاق ِخزٍفخ5 ٝفؽشوزٕب ِٓ لجً ِٗ اعزخذ٠زُ ا، ٚوً رٌه ؼّبٌخٚدػُ رىب١ٌف اٌ

ٕفمبد اٌاٌؾفبظ ػٍٝ أخفبك فٝ غ ٘زا اٌشثفٝ ٌذ٠ْٛ ارخف١ل ِب رجؼٗ ِٓ ِبسط ٚؽٙش  ٌٝجٕبْ ف ٝف ٝألساماوّب عبػذ ث١غ 

 5لذِب   ٝاٌّن ٝفأ٠نب  ع١غبػذٔب وّب  ،٘زا اٌشثغ ٝإٌمذ٠خ ف

ك اإلٔزبط ٚاٌزخط١و  ِٓ خالي اإلداسح اٌزو١خ ٠فش ِٛي خالي ٘زا اٌشثغ اٌٍّٟء ثبٌزؾذ٠بد5 رّىٓاألِٓ إداسح  ذساءٔبأٔب فخٛس ثزّىٓ ِ

وّب ؽشؿ  إٌؾبه5 ٝإٌّزغبد ٚاٌّٛاد ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزجبهؤ اٌؾبد ف ِخضْٚ ع١ّغ خف١لٌٍّخضْٚ ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ِٓ ر

فزشح فؼجخ5 ػٍّذ ع١ّغ اٌفشق ػٍٝ رم١ًٍ  ٝفاٌشثغ ٘زا فٟ  ب  أ٠ن ؼّالءاٌِذ١ٔٛ٠خ ل١ّخ فش٠ك اٌّج١ؼبد ٚاٌز٠ًّٛ ػٍٝ رخف١ل 

 5نب  إٌفمبد اٌّؾزٍّخ ٌٍؾذ ِٓ خغبئش اٌزؾغ١ً أ٠وبفخ ٚخفل  ؼّبٌخعبػبد اٌؼًّ ٚرىب١ٌف اٌ

أْ أسٜ فزشح رٛلؼذ ف١ٙب  ٌٝجٕبْ ف ٝف ٝث١غ األسامإ٠شاداد شثغ ثبإلمبفخ إٌٝ ٘زا اٌ ٝف ذ٠خٔمرذفمبد ٔز١غخ ٌزٌه، ؽممذ ١ٌغ١ىٛ 

 ٌؾشوخ5ا ؼشك ٌٙبزاٌزٝ ر ٌٍقذِبد اٌخبسع١خ ػىظ رٌه ٔظشا  

ٚٔؾٓ لذ رزضا٠ذ ِشح أخشٜ، وٛسٚٔب شٚط رؾذ٠بد ثم١خ اٌؼب5َ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ رؾذ٠بد ف١ػٍٝ  ٍزغٍتٚمغ ألٜٛ ٌ ٝٚ٘زا ٠غؼٍٕب ف

 ثؼ١ذ٠ٓ ػٓ اٌٛمغ اٌّغزمش5 ِب صٌٕب

ِّٙب وبٔذ رٍه األعٛاق  -ق اعٛاأل ٝرمذ٠ُ أفنً اٌخذِبد ٌؼّالئٕب، ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ِىبٔزٕب ف ٝوئداسح، ٘ذفٕب ٘ٛ االعزّشاس ف

شلبثخ إٌمذ٠خ اٌقبسِخ ٚإداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌ ِٝغ إداسح اٌزىب١ٌف ػٍٝ أفنً ٚعٗ ِّىٓ ٚاالعزّشاس ف -ِؾذٚدح 

ٔؾٓ ػٍٝ ػٛاًِ خبسع١خ، ٌىٓ رٌه  ٠ٝؼزّذ اٌىض١ش ِٓ ٔغبؽٕب ف ٘زٖ اٌفزشح5 ٝأصٕبء رٕمٍٕب ف اٌز٠ًّٛاٌؾبعخ إٌٝ ِٓ أعً رم١ًٍ 

 ٖ اٌزؾذ٠بد5رؾم١ك أفنً ٔز١غخ ِّىٕخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زِٓ أعً اٌؼًّ  ٛافًأْ فش٠ك إداسح ١ٌغ١ىٛ ثأوٍّٗ ع١ ١ِٓطّئٕ
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 إيرارات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % أش: يتة    % أليثانىألي بع  

 02/12 0212 0202 02/12 0212 0202 )مليون ج.م(

 ٪.7 36256 62857 ٪67 48057 32452 ألي حً 

 ٪35 55.53 44353 ٪33 30358 26350 أليبالط

 ٪33 .465 3358 ٪35 2752 .225 خالطا  أليرٌاه

 ٪3. 3.45888 87... ٪86 79988 5.482 صاف  المبيعات 

 (٪253) ٪7058 ٪6.50 (٪353) %7456 %6658 (:ألي حً/  افً أليربٌعا  )

 ٪33 (2.06557) (82052) ٪78 (65355)  (43053)  ت لفة أليربٌعا   

 ٪.75 (٪8654) (٪353.) ٪757 %(056.) %(350.) (:ت لفة أليربٌعا  /  افً أليربٌعا  )

 ٪.5 3.483 8.87 ٪42 7.83 3386 مجمل الربح 

 (٪.75) ٪2553 ٪358 (٪757) %56. %450 ( :هارش رجرل ألي بح )

 ٪80 (27655)  (24353)  ٪34 (8250)  (6.54)  ر ا ٌف تم ٌع مإدأل ٌه ) . .أ(

 ٪253 (٪2455) (٪2650) ٪350 %(2456) %(2656) (: . .أ /  افً أليربٌعا  )

 ٪308 (2554)  (3.58)  ٪323 (853)  (2354)  /)ر  مفا ( تشغٌل أخ ى افً إٌ ألدأل 

 ٪353 (٪253) (٪455) ٪453 %(255) %(556) (:/)ر  مفا ( تشغٌل أخ ى )  افً إٌ ألدأل

 - 486 (9586)  ٪426 (5482)  (8785)  أرباح التشغيل)خسائر(/

 - ٪053 - - - - (:هارش أ باح أليتشغٌل )

 ٪.34 (33689)  (36.83)  ٪8. (889.)  (782.)  )الخسارة(ربح صاف  ال

 - - - - - -  (٪)هارش  افً ألي بح 

 
 يةانتمىيهانمصروفات  ىاوخفاض صافكىرووا مع انىاجمة عه فيروش  انخطائر انتشغيهيةتىازن : 4242مه عاو  ثاوىانربع ان

ع١ّغ اٌمطبػبد ِغ أخفبك ؽبد فٟ ِؼظُ أعٛاق اٌزقذ٠ش ؽ١ش خفنذ  ٝفِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك اٌّج١ؼبد  ٝف عغٍذ ١ٌغ١ىٛ أخفبمب  

ف١شٚط ألٔٗ ٠ّضً فٟ األعبط اٌ ثغجتف١شٚط وٛسٚٔب5 رأصش أداء لطبع األدٚاد اٌقؾ١خ ثؾىً عٍجٟ أوضش ِزأصشا  ث ٜإٌؾبه االلزقبد

ٌّج١ؼبد ٚاإلٔزبع١خ إٌٝ خفل اٌٙٛاِؼ اإلعّب١ٌخ ؽ١ش أدٜ أخفبك اِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك اٌخغبئش اٌزؾغ١ٍ١خ  اسرفؼذزقذ٠ش5 أٌؾبه 

خ ؽ١ش خفنذ اٌؾشوخ اٌزىب١ٌف ٚ األٔؾطخ5 ِٚغ رٌه، عغٍذ ١ِٛاٌؼّ ّقشٚفبدفمو ِٓ خالي أخفبك اٌ اٌزٟ رُ رؼ٠ٛنٙب عضئ١ب  

٠ْٛ ثؾىً اٌذف اٌفبئذح ؽ١ش رّىٕذ اٌؾشوخ ِٓ خفل ِٚقش ٝفبفٟ خغبئش اٌشثغ ثفنً االٔخفبك اٌؾبد ف ٝف أخفبمب  اٌؾشوخ 

 ع١ّغ األعٛاق5 ٝفِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌجٕبْ ٚاعزفبدد ِٓ ِؼذالد اٌفبئذح إٌّخفنخ  ٝف ٝوج١ش ثؼذ ث١غ األسام

 

ِٓ  ضبٔٝ) اٌشثغ اٌ ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 483ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 47ثٕغجخ   ضبٔٝاٌؾشوخ خالي اٌشثغ اٌإ٠شاداد  أخفنذ

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ  ٪35أخفنذ اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  .ٝ اٌقؾٝ ٚاٌجالهِغ أخفبك إ٠شاداد لطبػ( ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 57..6:  .302ػبَ 

ِمبسٔخ  ٪57، وّب أخفنذ إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 33058:  .302ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضب١ٍِْٝٔٛ ع١ٕٗ ) 306 اٌغبثك ٌزجٍغ

 ١ٍِ5ْٛ ع١ٕٗ( 43858:  .302ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضبٔٝ)١ٍِْٛ ع١ٕٗ  23357ٌزجٍغ ثبٌؼبَ اٌغبثك 

 

اإل٠شاداد  ٔخفنذا 5(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  5.756:  3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٪34اال٠شاداد ثٕغجخ  أخفنذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

ّب أخفنذ و١ٍْٛ ع١ٕٗ(، ِ 33558:  3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 306اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ ٪.اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ 

ٌُ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(5 33253:  3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 23357ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  ٪46إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ 

خ ٔز١غخ ٌٍؼطالد اٌّٛع١ّ ضبٔٝاٌشثغ اٌ ٝفٟ ِقش إٌٝ ؽذ وج١ش ثف١شٚط وٛسٚٔب، ؽ١ش أخفنذ اٌّج١ؼبد ف ٠ٝزأصش هٍت اٌغٛق اٌّؾٍ

 فٟ ٔٙب٠خ ؽٙش سِنب5ْ
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:  .302ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضبٔٝ)  ع١ٍِٗ١ْٕٛ  43053ٌزجٍغ  ٪43ّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ اٌرىٍفخ  ٔخفنذا

٠مبثٍٗ رذاث١ش خفل اٌزىب١ٌف ٚأخفبك أعؼبس اٌغبص ٌمطبع اٌزٜ ِغ ٚفٛساد ؽغُ ألً ٔز١غخ الٔخفبك إٌؾبه ( ع١ٍِٗ١ْٕٛ  65355

 5غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ ٝ٪ ألً ِّب وبٔذ ػ١ٍٗ ف40 ٝاٌجاله5 وبٔذ أؽغبَ اإلٔزبط ؽٛاٌ

ِغ ٚفٛساد ؽغُ ألً  ،١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 54.55:  3030٪ )اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ 27ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك أخفنذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ 

 ِّب وبٔذ ػ١ٍٗ فٟ اٌشثغ األٚي5 ٪33ٔز١غخ الٔخفبك إٌؾبه5 وبٔذ أؽغبَ اإلٔزبط ألً ثٕؾٛ 

ِٓ  اٌشثغ اٌضبٔٝ)  ع١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ2255جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ٪80ثٕغجخ  اٌشثغ اٌضبٔٝاٌؾشوخ فٝ ِغًّ سثؼ  ٔخفلا

اٌفزشح ِٓ ػٓ ٔفظ  ٪56.ِمبسٔخ ثـ  ٪4 ٔمطخ ١ٌقً 757ذاس مثّ اٌؾشوخ٘بِؼ ِغًّ سثؼ أخفل  5(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  6352:  .302ػبَ 

ٌزأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ اٌقبدساد5 ِٓ األدٚاد اٌقؾ١خ ٔز١غخ  ِغًّ اٌشثؼ ثقفخ أعبع١خ٘بِؼ  ٝٚعبء االٔخفبك ف .اٌؼبَ اٌغبثك

 ٚفٛساد اٌؾغ5ُ رؾغٕذ سثؾ١خ اٌجاله ؽ١ش أدد إػبدح ا١ٌٙىٍخ ٚأخفبك رىب١ٌف اٌغبص إٌٝ رؼ٠ٛل أخفبك اٌّج١ؼبد ٚفمذاْ

( وّب أخفل ٘بِؼ ِغًّ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  6352:  3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ )  ٪ 80ِغًّ اٌشثؼ ثٕغجخ  ٔخفلا ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

٘بِؼ  ٝعبء االٔخفبك فٚثبٌّمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  5(٪2256 : 3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ٔمطخ ِئ٠ٛخ ) 856سثؼ اٌؾشوخ ثّمذاس 

ٔز١غخ ل١بَ اٌؾشوخ ثزخف١ل اٌّخضْٚ ُ ِٓ أخفبك ِغز٠ٛبد إٔزبط اٌجاله ِٓ األدٚاد اٌقؾ١خ ػٍٝ اٌشغ ٝثؾىً أعبعِغًّ اٌشثؼ 

 اٌجاله5لطبع إٌٝ أخفبك أسثبػ ٚاٌزٜ أدٜ ثذٚسٖ اٌشثغ األٚي  ٝف

 82:  .302ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضبٔٝ) ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 6.54٪ ٌزجٍغ 33داس٠خ ثٕغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفنذاٚثقٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ فبفٟ اٌّج١ؼبد  ٪2656ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  3داس٠خ ثّمذاس ٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل سرفؼذثقٛسح ٔغج١خ ا ٌىٓٚ، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

  ..302ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضبٔٝ ٝف ٪2456ِمبسٔخ ثٕغجخ 

ث١ّٕب  ،١ٕٗ(١ٍِْٛ ع .335:  3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٪.2ثٕغجخ داس٠خ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل أخفنذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 (5٪2553 :3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٔمطخ ِئ٠ٛخ 058داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل سرفؼذا

 ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ ف 853ِقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ثم١ّخ  ِٝقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثقبف ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ فبف 2353عغٍذ ١ٌغ١ىٛ 

 فٟ ٌجٕب5ْ ٝع١ٕٗ سعَٛ ِشرجطخ ثج١غ األسام ١ٍِْٛ 5 ٝؽٛا5ٌ ٠ؾًّ ٘زا اٌشلُ غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ

خغبسح قبفٝ ِمبسٔخ ثفٝ اٌشثغ اٌضبٔٝ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  7652ثٍغذ  لجً اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ( خغبسح) رؾغ١ٍ١خخغبئش عغٍذ اٌؾشوخ فبفٝ 

 302.5ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضب١ٍِْٝٔٛ ع١ٕٗ فٝ  43 رؾغ١ٍ١خ ثٍغذ

 ١ٍِ5ْٛ ع١ٕٗ خغبسح رؾغ١ٍ١خ( 3853:  3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٪242ثٕغجخ  زؾغ١ٍ١خاٌخغبسح اٌ سرفؼذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

:  .302ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌضبٔٝ) ع١ٍِٗ١ْٕٛ  657ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌزقً ٪.8ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّقبس٠فاٌفبفٝ  ٔخفنذا

ٚلذ ٔزظ ػٕٗ أخفبك فٝ  ثقفخ اعزضٕبئ١خ ١ىٛ ٌجٕب١ْغٌد٠ْٛ عضء ِٓ اٌّمبَ األٚي ٔز١غخ إػفبء  ٝف ١ٍِ5ْٛ ع١ٕٗ( 6256

فشٚق أعؼبس ٚوزٌه ِىبعت  ِذ١ٔٛ٠خ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ عذادثؼذ اٌجٕٛن اٌذائٕخ  ٘بشدلبِذ ث١ٍِْٛ ع١ٕٗ  857ثّجٍغ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ اٌّقبس٠ف

 ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ ف 555 ػٍّخفشٚق أعؼبس خغبئش ِمبسٔخ ثػٍّخ فٝ ٘زا اٌشثغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِىبعت فشٚق أعؼبس  853)اٌؼّالد 

 اٌذ٠ٓ ٚأعؼبس اٌفبئذح5 ٝىج١ش فأٌخفبك اإل5 وّب اعزفبدد اٌؾشوخ ِٓ (.302 ٝاٌشثغ اٌضبٔ

١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  2853. ١ٌق١ًٍِْٛ ع١ٕٗ  500 ِب ٠ؼبدي ٪ أٚ.3اٌذ٠ٓ ثٕغجخ  ٝرُ رخف١ل فبف

٠أرٝ ٌجٕبْ ٚاٌجبلٟ  ٝث١غ اٌؼمبساد فِزؾقالد ِٓ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  236 ١ٌٍِْٝٛ ع١ٕٗ( ثؾٛا 2,428: .302 ٝ)اٌشثغ اٌضبٔ غبثكاٌ

 30305ثج١غ األسك فٟ ١ٌٛ٠ٛ  خِزؼٍم ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ٔمذا   60سأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌؼ١ٍّبد5 ٚلذ اعزٍّذ اٌؾشوخ آخش رخف١ل ِٓ 

اٌشثغ فٟ ٔٙب٠خ  ٪26536َ اٌغبثك ِٓ ٔمطخ ِئ٠ٛخ ِمبسٔخ ثبٌؼب 756أخفنذ ِؼذالد اٌفبئذح فٝ اٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّقشٜ ثّمذاس 

ٔمطخ ِئ٠ٛخ  .652أخفنذ ِؼذالد اٌفبئذح ػٍٝ اٌذٚالس فٝ ٌجٕبْ ثّمذاس  5اٌشثغ٘زا فٝ ٔٙب٠خ  ٪536.إٌٝ  .302ِٓ ػبَ  اٌضبٔٝ

 ٪ فٝ ٔٙب٠خ ٘زا اٌشثغ55645إٌٝ  .302٪ فٟ ٔٙب٠خ اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ 533.ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ِٓ 

أعبع١ب   ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(5 50: 3030اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٪87ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ أخفنذ فبفٝ اٌّقبس٠ف اٌغبثك ِمبسٔخ ثبٌشثغ

اٌجٕٛن  ٘بشدلبِذ ث١ٍِْٛ ع١ٕٗ  857ثّجٍغ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ اٌّقبس٠فٚلذ ٔزظ ػٕٗ أخفبك فٝ  د٠ْٛ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْعضء ِٓ إػفبء ثغجت 

ِمبسٔخ  ػٍّخ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِىبعت فشٚق أعؼبس  853) ؼٍّخأعؼبس اٌ فشٚقٌه اٌّىبعت ِٓ ٚوز ِذ١ٔٛ٠خ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْعذاد ثؼذ اٌذائٕخ 

 30305ع١ٕٗ فٟ اٌشثغ األٚي ِٓ  ١ٍِْٛ 555ثم١ّخ  ػٍّخثخغبسح أعؼبس 

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ .875ِمبسٔخ ثقبفٝ خغبسح  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 36ثٍغذ  اٌشثغ اٌضبٔٝ ٝففبفٝ خغبسح اٌؾشوخ عغٍذ 

 ١ٍِ5ْٛ ع١ٕٗ 3352ِجٍغ  غبثكاٌشثغ اٌؽ١ش ثٍغذ خغبسح  ٪5فبفٝ اٌخغبسح ثٕغجخ  سرفؼذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ااٌغبثك5 

 
 
 
 
 
 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 37مه  7صفحة             4242أغططص  35

 انخفاض التكاليف ومصروفات التمويلالذى قابله انخفاض المبيعات نتيجة  خسائرارتفاع ال: 0202شهر االولى من عام أة تنتائج الس

جنٌه رلٌمن  8.8.8رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  0202ميى رن عا  ة أش:  ألستفى أليي :09ألإلٌ ألدأل  بنيبة  ألنخفض 

 ثقفخ وج١شحِج١ؼبد اٌزقذ٠ش فٝ وً اٌمطبػبد ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( ٔز١غخ اإلٔخفبك اٌؾبد فٝ  1,0.2.2:  .302) إٌقف األٚي ِٓ ػبَ 

 5ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  ً ثىض١شِقش أل ٝٔز١غخ ٌزأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔب5 وبْ االٔخفبك ف

:  .١ٍِ302ْٛ ع١ٕٗ ) إٌقف األٚي ِٓ ػبَ  812.1ٌزجٍغ  ٪34أخفنذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ 

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(5 1,284.2

هارش  نخفضأل ،  راْ ع١ٕٗ(١ٍِٛ 180.1:  .302إٌقف األٚي ِٓ ػبَ ) رلٌمن جنٌه 28.8يٌبلغ  :20رجرل ألي بح بنيبة  ألنخفض
رجرل ألي بح ض األنخف. عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق :..14رقا نة بنيـبة  :8..نقطة رئمٌة يٌبلغ  2.9رجرل ألي بح برعدل 

ألنخفاض أليطلب.  ان ألإلنتاج فً ألين ف ألسمل رن  عاديةض ألإلنتاج يرٌخفتمفم أل  أليحج  حٌث ت  رن  ألإليتفادة بيبب عد  ا  أيايٌ
 .يابق: عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألي2.أقل بنحم  0202عا  

:  .302إٌقف األٚي ِٓ ػبَ ) رلٌمن جنٌه 1.0.0يتبلغ  :02مألإلدأل ٌة بنيبة  بٌعٌةر  مفا  أليألي نخفض ب م ة رطلقة أل

نفس فى  :4..1رقا نة بنيبة  :18نقطة رئمٌة يت ل  ..1أليربٌعا  برقدأل   ىنيبة رن  اف   تفع ألي ن:ا ، م١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 128.4

 .أليفت ة رن أليعا  ألييابق

رلٌمن جنٌه عن نفس  ..14خ ى أتشغٌل  ر ا ٌفرلٌمن جنٌه رقا نة ب افى  09.2خ ى أتشغٌل ر ا ٌف  ىيجل  أليش  ة  اف

 تم ٌعا  أليعارلٌن أليريتحقة.مذيك ب فة أيايٌة نتٌجة  أليفت ة رن أليعا  ألييابق

ى تشغٌل بحثشِمبسٔخ  ؼبَ اٌإٌقف األٚي ِٓ فٝ رلٌمن جنٌه  ...9ئدة مأليض ٌبة ( قبل أليفا خيا ة) ٌةتشغٌلخيا ة يجل  أليش  ة 

 عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق. رلٌمن جنٌه 0.4

 120.2بـ رلٌمن جنٌه رقا نة  48.8 ل إيى تي 0202عا  ألين ف ألسمل رن خالل  :82 افى ر  مفا  أليترمٌل بنيبة  نخفض أل

رلٌمن جنٌه  8.2بقٌرة ر  مفا  أليترمٌل  ى اف ىف نخفاضرن هذأل ألإلتق ٌبا  : 42. 0219عا   نفس أليفت ة رنرلٌمن جنٌه عن 

ألس باح أليناتجة رن م ذيك  ،ردٌمنٌة يٌيٌ م يبنانيدألد بعد أليبنمك أليدألئنة  ها دقار  برن دٌمن يٌيٌ م يبنان  أليتثنائى ناتج عن إعفاء

نفس  ىرلٌمن جنٌه ف 9.2 قٌرةب عرلةرقا نة بخيا ة ف مق أيعا   يعا  عرلةأ ف مقأ باح  رلٌمن جنٌه 4.4) أيعا  أليعرلة ف مق

إٌ ألدأل   رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق رن دٌنألي ى اف ىألالنخفاض ف : ألسخ ى رن22نيبة  ى(. متأتيابقأليفت ة رن أليعا  ألي

 ان.ر   ميبن ىأليعقا أل  متحين  أس أليرال أليعارل مألنخفاض أيعا  أليفائدة فبٌع 

نفس  عنرلٌمن جنٌه  9..1رلٌمن جنٌه رقابل  11.9 بلغ  0202عا  ألين ف ألسمل رن خالل عباء ض ٌبٌة أيجل  أليش  ة  افى 

  .أليفت ة رن أليعا 

رلٌمن  114.9 خيا ةرلٌمن جنٌه رقا نة ب افى  1..14بلغ   0202عا  خيا ة فى ألين ف ألسمل رن يجل  أليش  ة  افى 
 5أليعا  ألييابقجنٌه عن نفس أليفت ة رن 
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 التحليل القساع 

 األروات الصحية
 

 تحليل قساع األروات الصحية

 % يتة أش:  % أليثانىألي بع  

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       ربٌعا  ألي حً )باسيف قطعة(

 ٪78 363 623 ٪77 487 367 ر   

 ٪.7 36 63 ٪35 66 24 يبنان  

 ٪34 2.685 2.262 ٪63 806 570 ت دٌ  

 ٪3. 4.638 37..3 ٪79 3.468 49. )باسيف قطعة(أجرايً ربٌعا  ألي حً 

 ٪257 ٪7657 ٪7352 (٪257) %7557 %7452 تصرير / إجمال  المبيعات %

       

 ٪89 7387. 73.88 ٪78 5.288 43583 إٌ ألد ربٌعا  ألي حً )رلٌمن ج. ( 

 ٪3. 42250 40355 ٪7. 40657 3.355 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 ٪222 36857 38852 ٪220 33253 3.858 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 ٪.3 (73553) (5.550) ٪75 (44855) (32358) ت لفة ربٌعا  ألي حً  

 ٪.2 23758 3557 - 5353 (553) رجرل ألي بح يقطاع ألي حً

 (٪2352) ٪.275 ٪558 - %2252 - هارش رجرل ألي بح أليقطاع ألي حً 

 

 نخفضأل .قطعة( 9..,812 نخفض)أل :41حج  ربٌعا  ألسدمأل  ألي حٌة خالل ألي بع بنيبة ألنخفض : 0202عام  من ثانىالالربع 

 ..48,4. نخفض أل) :.4بنيبة  ت دٌ ربٌعا  أليألنخفض  م ،قطعة( 109,409 نخفض)أل :4.بنيبة  رحلٌةربٌعا  أليأليحج  

فً أليربٌعا  أليرحلٌة ٌع س أليتر أل  ألالنخفاض . قطعة( 41,8.8 نخفضأل) :2.بنيبة  يبنانحج  ربٌعا   نخفضأل  را ،قطعة(

نتٌجة يفٌ مس  ىإيى حد را باالن راش ألالقت اد 0202عا   ىحٌث ي  ٌتأث  أليطلب ف 0219ضعف أليطلب أليذى شمهد خالل عا  

يلعدٌد رن ألسيمألق أليتجابة  فعلىألينتٌجة ألإلغالق  أليربٌعا  أحجا  ىألي اد أل  رن أليتباطؤ أليحاد ف ى م منا. جاء ألالنخفاض ف

 يفٌ مس  م منا.

ألي بع  ىفأليرحلٌة أليتق   أليربٌعا  . قطعة( 211,.08 نخفضأل) :02حج  أليربٌعا  بنيبة  نخفضألرقا نة باي بع ألييابق رن أليعا  

 نخفضأل: )..أٌا  أليعطال ، بٌنرا ألنخفض حج  ألي اد أل  بنيبة  لص رنهأليطلب ق ىرع تحين ف 0202رن عا   ثانىألي

 (.قطعة 02,120 نخفضأل: ).2يبنان بنيبة  ى( مألنخفض  أليربٌعا  فقطعة 0.1,0.8

رن  ثانى)ألي بع ألي جنٌه يلقطعة 090.4رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يٌبلغ  :4بنيبة دمأل  ألي حٌة ألسيعا  أرتميط  نخفضأل
رتميط فى نخفاض ألالمبيبب أٌضا   أليش ق ألسميط   مأيمألق ر إيى اد أل  تش ٌلة أليتحمل نتٌجة  جنٌه( 28.2.:  0219عا  

:  0202رن عا   مل: )ألي بع ألس2رتميط ألييع  بنيبة  نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل .ى  نتٌجة قمة أليجنٌه ألير  ٌ دتأيعا  ألي
 .جنٌه يلقطعة( 29.8.

:  0219رن عا   ثانى)ألي بع ألي لٌمن جنٌهر 1..01يتبلغ  يابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي :44ألإلٌ ألدأل  بنيبة  نخفض أل

 .(جنٌهرلٌمن  28.8.:  0202رن عا   مل)ألي بع ألس :2.  ألالٌ ألدأل  بنيبة نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل 5(جنٌهرلٌمن  82.2.

 نتٌجةأيايٌة  ب فة جنٌه يلقطعة 098.8يٌبلغ  ألييابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا   :12بنيبة  أليقطعة رتميط ت لفة ربٌعا  أل تفع

رتميط ت لفة   تفعرقا نة باي بع ألييابق أليابق. رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي: 40بنيبة  ألنخفض ألإلنتاج. ألنخفاض ألإلنتاج

 .:02بنيبة  مألنخفض ألإلنتاج (يلقطعة جنٌه 082.1: 0202رن عا   مل)ألي بع ألس :.يلقطعة  أليربٌعا 

 
رلٌمن جنٌه  40.0رلٌمن جنٌه فى ألي بع أليثانى رن أليعا  رقا نة برجرل  بح  ..4لغ  خيا ة برجرل يجل قطاع ألسدمأل  ألي حٌة 

 رلٌمن جنٌه. ..09 بح قد ه رجرل فى نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق. فى ألي بع ألسمل يجل قطاع ألسدمأل  ألي حٌة 
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ألنخفض رلٌمن قطعة ) ..1يٌبلغ  :09حج  ربٌعا  ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  : ألنخفض0202من عام  ة أشهر األولىتسلا نتائج 
حج  ربٌعا  أليت دٌ    را ألنخفض (،قطعة 82.,048)ألنخفض  :0.أليرحلٌة بنيبة  ربٌعا أليحج   ألنخفض قطعة (، 21,440.

 .قطعة( 224,.0  نخفض)أل :1.ربٌعا  يبنان بنيبة   نخفضأل را  ،قطعة( 4.0,990ألنخفض ) :.0بنيبة 

يلقطعة )ألين ف ألسمل  جنٌه 20.4.رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يٌبلغ  :.نيبة رتميط أيعا  ألسدمأل  ألي حٌة ب نخفضأل

ألي اد أل  إيى أيمألق أليش ق ألسميط مبيبب ألنخفاض رتميط أيعا  تغٌ  تش ٌلة ( نتٌجة ي جنٌه يلقطعة( 11.:  0219رن عا  

 .أليجنٌه ألير  يقمة ألي اد أل  نتٌجة 

:  0219)ألين ف ألسمل رن عا   رلٌمن جنٌه 818.2بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  رقا نة :1.  ألإلٌ ألدأل  بنيبة ألنخفض

 رلٌمن جنٌه(. 81.8.

نتٌجة ألنخفاض إنتاج  ،جنٌه يلقطعة 088.1رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يٌبلغ  :11أل تفع رتميط ت لفة أليربٌعا  بنيبة 

 .0219مل رن عا  اين ف ألسرقا نة ب: 0.ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة 

رلٌمن  102.8:  0219)ألييتة أش:  ألسميى رن عا  رلٌمن جنٌه  04.2يٌبلغ  :81رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  نخفضأل
:  0219)ألييتة أش:  ألسميى رن عا   :4.8نقطة رئمٌة يٌبلغ  10.1هارش رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة برقدأل  ألنخفض  را جنٌه( 
12.9:). 

 
 البالس

 

 ل قساع البالستحلي

 % يتة أش:  % ثانىألي بع ألي 

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       ربٌعا  أليبالط )باسيف رت  ر بع(

 ٪83 0...3 7.625 ٪86 46..4 4.470 ر  

 ٪63 3.6 278 ٪77 284 230 يبنان 

 ٪73 3.848 2.363 ٪63 6.. 678 ت دٌ  

 ٪8. 33.346 656.. ٪9. 7.335 .6.26 أجمال  مبيعات البالس 

 (٪553) ٪3656 ٪3058 (٪655) %2.56 %2550 ت دٌ  / إجرايً أليربٌعا  %

       

 ٪6. 66984 55484 ٪.. .4248 37.82 إيرار مبيعات البالس )مليون ج.م( 

 ٪8. 5055 4.55 ٪8. 4.53 4858 (0رتميط يع  أليبٌع )ج.  / 

 ٪6. 4753 4558 ٪4. 4852 4656 (0رتميط أليت لفة )ج.  /  

 ٪33 (50353) (3.458) ٪35 (2.557) (25458) ت لفة ربٌعا  أليبالط 

 ٪3. 5256 4855 ٪270 853 2453 رجرل ألي بح أليقطاع أليبالط

 ٪354 ٪53. ٪2257 ٪554 %552 %855 هارش رجرل ألي بح قطاع أليبالط 

رلٌمن  1.1 ألنخفضبنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق ) رقا نة :01حج  ربٌعا  أليبالط بنيبة  نخفضأل: 0202من عام  ثانىالالربع 
نخفض أل) :18 أليرحلٌة بنيبةحج  أليربٌعا   ألنخفض .0202رن عا   ثانىرلٌمن رت  ر بع فى ألي بع ألي 4( يٌبلغ رت  ر بع
حج  ربٌعا   نخفضألا  ر، رت  ر بع( 12.,402 نخفضأل) :.4 بنيبة ت دٌ ألي ربٌعا حج   نخفضألم ،(ر بع رت  8.4,9.2

نتٌجة أليربٌعا  أحجا   ىجاء ألالنخفاض فً ألي اد أل  رن أليتباطؤ أليحاد ف .رت  ر بع( 128,.2 نخفضأل) :4.نان بنيبة يب
 يلعدٌد رن ألسيمألق أليتجابة يفٌ مس  م منا. فعلىألإلغالق ألي

 :.بنيبة  يرحلٌةألربٌعا  أليحج    تفعأل ،رت  ر بع( .24,... نخفضأل) :8ربٌعا  بنيبة أليحج   نخفضألرقا نة باي بع ألييابق 
حج  ربٌعا  ألنخفض بٌنرا رت  ر بع(،  1,880. تفع : )أل149بنيبة يبنان حج  ربٌعا    تفعألم، رت  ر بع( 90.,022  تفعأل)

 .رت  ر بع( 212,091 ألنخفض) :80بنيبة أليت دٌ  

فى نفس  جنٌه يلرت  ..9.ب  رقا نة جنٌه يلرت  8.8.يٌبلغ رقا نة بايعا  ألييابق  :0أيعا  أليبٌع بنيبة  ىرتميط  افألنخفض 
 .يلرت ( جنٌه 9.9.:  0202رن عا   مل)ألي بع ألس :.بنيبة  رتميط ألييع  نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل أليفت ة رن أليعا  ألييابق.
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:  0219رن عا   ثانى)ألي بع أليرلٌمن جنٌه  .18رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  :.0ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة  نخفض أل
 .(جنٌهرلٌمن  1.8.0:  0202رن عا   مل) ألي بع ألس :12ألالٌ ألدأل  بنيبة   نخفضألرقا نة باي بع ألييابق  (.جنٌهرلٌمن  020.8

:  0219رن عا   ثانى)ألي بع ألي جنٌه يلرت  8.8.يٌبلغ  يابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي :.رتميط ت لفة أليربٌعا  بنيبة  نخفضأل
على أليت ايٌف  أليجنٌهتدألبٌ  خفض أليت ايٌف فً ر   متأثٌ  قمة ياعد ألنخفاض أيعا  غا  أليبالط م. (ر بعألي جنٌه يلرت  8.1.

: رقا نة بنفس .0ألنخفاض ألإلنتاج بنيبة  نرأليناتجة  أليحج  مفم أل ألإليتفادة رن عد  ايعرال  ألسجنبٌة على تعمٌض ب  تبطةألير
 .0219أليفت ة رن عا  

نتٌجة  ،يلرت  ألير بع( جنٌه 4.0.: 0202رن عا   مل)ألي بع ألس :4رتميط ت لفة أليربٌعا  بنيبة   تفعرقا نة باي بع ألييابق أل
 :.02نخفاض ألإلنتاج بنيبة إ

رن عا   ثانى)ألي بع ألي رلٌمن جنٌه 0..1رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ : 22رجرل  بح قطاع أليبالط بنيبة   تفعأل
رن  نفس أليفت ةفى : 4.1: رقا نة ب 8.4نقطة رئمٌة يٌ ل  ..4برقدأل  هارش رجرل ألي بح  تفعأل رلٌمن جنٌه(، م 8.0:  0219

 أليعا  ألييابق.

هارش رجرل  نخفضمأل (،رلٌمن جنٌه 08.0: 0202رن عا   مل: )ألي بع ألس48رجرل ألي بح بنيبة  نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل
 :(.14.4:  0202رن عا   ملنقطة رئمٌة ) ألي بع ألس 2ألي بح برقدأل  

 

ألنخفض رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق ) :04حج  ربٌعا  أليبالط بنيبة : ألنخفض 0202من عام  ة أشهر األولىتالسنتائج 
 م ،رت  ر بع( رلٌمن 1.8ألنخفض  ) :18ربٌعا  أليرحلٌة بنيبة . ألنخفض أليرلٌمن رت  ر بع 8.4رت  ر بع( يٌبلغ  رلٌمن ..0

  نخفضأل) :.4  ربٌعا  يبنان بنيبة نخفضألرا   رلٌمن رت  ر بع( 1.1 نخفضأل) :8. دٌ  بنيبة حج  ربٌعا  أليت نخفضأل
 (.رت  ر بع 1.8,.10

رن أليعا   نفس أليفت ةفى  جنٌه يلرت  42.4رقا نة ب جنٌه يلرت   9.4.يٌ ل إيى  :0رتميط  افً أيعا  أليبٌع بنيبة  نخفضأل
 ألييابق.

فى ألييتة أش:  ألسميى رن عا  رلٌمن جنٌه  0.0..ا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ رق :02ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة ألنخفض  
 .رلٌمن جنٌه( 449.0:  0219) ألييتة أش:  ألالميى رن عا   0202

اض إلنخفنتٌجة  جنٌه يلرت  ألير بع 4.8.يٌبلغ  يابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي :8رتميط ت لفة ت نٌع أليرت  بنيبة  نخفضأل
 ىفمأليتى ياعد   ايعرال  ألسجنبٌةب ر تبطةتأثٌ  تع ٌ  أليعرلة على أليت ايٌف أليممرش معا  أليمف  فى أليت لفة  أيعا  أليغا 

 ألييابقعا  أليأليفت ة رن بنفس : رقا نة .0مفم أل  أليحج  أليتً أد  إيى ألنخفاض ألإلنتاج بنيبة ألإليتفادة رن تعمٌض عد  

 رلٌمن جنٌه عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق. 41.8  بحرلٌمن جنٌه رقا نة برجرل  8.4.يٌ ل  :8بنيبة ألي بح رجرل  نخفضأل
 (.:9.0: 0219)ألين ف ألسمل رن عا   :11.2نقطة رئمٌة يت ل  ..0أل تفع  نيبة هارش  بح ألييتة أش:  ألسميى برقدأل  بٌنرا 
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 خالسات المياه

 

 خالسات المياهتحليل قساع 

 ٪  يتة أش: ٪ انىألي بع أليث 

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       ربٌعا  خالطا  أليرٌاه )بايقطعة(

 ٪0. 704..4 46.627 ٪208 34..26 23.338 ر  

 ٪0 20 0 ٪0 6 0 ت دٌ 

 ٪92 59.835 57.738 ٪.32 ..37.9 .44..3 )بالقسعة(إجمال  مبيعات خالسات المياه 

 (٪050) ٪050 ٪050 (٪050) %050 %050 :ت دٌ  / إجرايً أليربٌعا  

 %.. 5789 .4.8 %6. 3883 3389 إيرار مبيعات خالسات المياه )مليون ج.م(  

 %87 0757. 38353 %.7 200356 .7.05 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %223 66.56 73858 %.8 68857 63753 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %202 (3353) (3354) %7. (55.) (52.)   خالطا  أليرٌاهت لفة ربٌعا  

 %50 2458 655 %53 753 358 خالطا  أليرٌاهرجرل ألي بح 

 %(2853) %4854 %2.57 %(2358) %5257 %3458 خالطا  أليرٌاههارش رجرل ألي بح 

 
 :0202من عام  ثانىالربع ال

عن نفس أليفت ة رن أليعا  قطعة  18,9.8ة بـ قطعة رقا ن 008,.1يٌبلغ  :8بنيبة  0202رن عا   ألي بع أليثانىحج  ربٌعا    تفعأل
رع تحين  (قطعة 18,088:  0202رن عا   مل) ألي بع ألس :2حج  أليربٌعا  بنيبة  نخفضرقا نة باي بع ألييابق فقد أل .ألييابق

  رضان مأليعٌد.عطال  ش:  قابله أٌا  مأليذى أليطلب فً ر   

 8..1,22:  0219رن عا   ألي بع أليثانى) جنٌه يلقطعة 292.9يٌ ل إيى  :1.رتميط  افى يع  بٌع أليقطعة بنيبة  نخفضأل
 828.0: 0202رن عا   مل)ألي بع ألس :02بنيبة  رتميط  افى يع  بٌع أليقطعة نخفضألرقا نة باي بع ألييابق  .يلقطعة( جنٌه

 جنٌه يلقطعة(.

 ألي بع أليثانى) رلٌمن جنٌه 11.9ق يت ل إيى رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  أليياب :02رن أليعا  بنيبة  ألي بع أليثانىألٌ ألدأل   نخفض أل
: بٌنرا بلغ  هذه ألينيبة عن 1..بلغ  نيبة ألٌ ألدأل  قطاع أليخالطا  رن ألإلٌ ألدأل  أليرجرعة (. جنٌهرلٌمن  12.1:  0219رن عا  

)  :08 ألدأل  بنيبة ألالٌ  نخفضرقا نة باي بع ألييابق رن أليعا  أل : رن إجرايى إٌ ألدأل  أليرجرعة...0نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق 
 (.جنٌهرلٌمن  18.9:  0202رن عا   ملألي بع ألس

يٌع س  جنٌه يلقطعة( 888.2:  0219رن عا   ألي بع أليثانى) جنٌه يلقطعة ..802يٌبلغ  :11رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة  نخفضأل
 04.9.:  0202رن عا   ملسألي بع أل) :.0رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة  نخفضرقا نة باي بع ألييابق أل .تش ٌلة أليرنتجا  أليرباعة

 يلقطعة(. جنٌه

 را ( جنٌهرلٌمن  ..2:  0219رن عا   ألي بع أليثانى) رلٌمن جنٌه  0.8يٌبلغ رقا نة بايعا  ألييابق  :88رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل
بلغ  نيبة  .( :41.2: 0219رن عا   ألي بع أليثانى) :8..0نقطة رئمٌة يٌ ل إيى  8..1هارش رجرل ألي بح برقدأل  نخفضأل

: بٌنرا بلغ  هذه ألينيبة عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق 04.2أليرجرعة  إجرايى رجرل  بحقطاع أليخالطا  رن رجرل  بح 
 أليرجرعة. رجرل  بح: رن إجرايى ..11

هارش رجرل   تفعأل را ، (جنٌهرلٌمن  0.2:  0202رن عا   مل) ألي بع ألس :8رجرل ألي بح بنيبة   تفعألرقا نة باي بع ألييابق 
نيبة رجرل  بح قطاع أليخالطا  رن رجرل  بح بلغ   .(:12.8:  0202رن عا   مل)ألي بع ألسنقطة رئمٌة  ...ألي بح برقدأل  

 .0202رن عا   مل: فى ألي بع ألس4.2 ةأليرجرع
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 : 0202ة أشهر االولى من عام تنتائج الس

 .قطعة( 8,812.) ألنخفض 0219نفس أليفت ة رن عا  بة رقا ن :12بنيبة  0202عا  ألين ف ألسمل رن حج  ربٌعا  ألنخفض 
 .تش ٌلة أليرنتجا  نتٌجةجنٌه يلقطعة  80.0.يٌ ل إيى  :14 افى رتميط يع  بٌع أليقطعة بنيبة  نخفضأل

:  0219رلٌمن جنٌه )ألين ف ألسمل رن عا   8..0يت ل  رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق :.0بنيبة  ألالٌ ألدأل ألنخفض  
 ٌمن جنٌه(.رل 8.9.

رن  :0.9، بٌنرا بلغ  نفس ألينيبة فى أليفت ة أليرقا نة رن أليعا  ألييابق :0..بلغ  نيبة إٌ ألدأل  أليخالطا  رن ألإلٌ ألدأل  أليرجرعة 
 أليربٌعا .

يٌع س  رلٌمن جنٌه( 889.8:  0219)ألين ف ألسمل رن عا   جنٌه يلقطعة 208.8يٌبلغ  :10أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 
 .أليرنتجا  أليرباعة تش ٌلة

هارش  نخفض را ألرلٌمن جنٌه(  8..1:  0219)ألين ف ألسمل رن عا  رلٌمن جنٌه  8.4يٌبلغ  :22رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل
 .( :..8.: 0219)ألين ف ألسمل رن عا    :19.2نقطة رئمٌة يٌ ل إيى  ..18رجرل ألي بح برقدأل  

 (. :2..: 0219)ألين ف ألسمل رن عا    :9..أليرجرعة  ل  بحرجر أليخالطا  باينيبة إيى رجرل  بحأل تفع  نيبة 

 

  المركز المال 

 88.1.,0: 0219) رلٌمن جنٌه 1,2.8.2: يتبلغ 1.بنيبة  0202ٌمنٌم ش  ة يٌيٌ م بن:اٌة أليثابتة ي مل ألسقٌرة  نخفض أل
أليرتبقٌة يرجرمعة يٌيٌ م يتع س  ىتقٌٌ  ألس ألض خفٌضيبنان مق أل  أليش  ة بت ىف ىررا ٌع س أث  بٌع ألس ألض رلٌمن جنٌه(

 نتٌجة يفٌ مس  م منا. ىأليعاير ىأليرخاط  مأليتأثٌ  على تقٌٌ  ألس رة ألالقت ادٌة أليلبنانٌة مأليتباطؤ ألالقت اد

رلٌمن جنٌه( ب فة  48.9.,1: 0219) جنٌهرلٌمن  ..92.,1يتبلغ  :.بنيبة  0202 ٌمنٌمبن:اٌة  أليرتدألمية  ملألسقٌرة   تفع أل
مٌ جع يبب  ٌادة أ  دة أليردٌنمن إيى أليربلغ أليغٌ   .0202 عا  ألسمل ن فألي خاللمأليعرالء  ألينقدٌة  ٌد   تفاعتٌجة ألأيايٌة ن

 .ٌميٌمش:  رلٌمن دمال  أليرتبقٌة فً  0.9ت  تح ٌل رلٌمن دمال .  0.9 مٌرثلرح ل رن ثرن بٌع أ ض يبنان 

 نتٌجةب فة أيايٌة رلٌمن جنٌه(  ..1,848: 0219) .ٌمن جنٌهرل 8..8.,1يتبلغ  :.يت ألرا  بنيبة إجرايً ألإل نخفض أل
نتٌجة أليتدفقا  ألينقدٌة رن بٌع أ ض يبنان م ذيك رن أنشطة  0202عا  ألسمل رن  ن فأليأ  دة أليق مض خالل  نخفاضأل

 .أليتشغٌل

بن:اٌة  جنٌهرلٌمن  1,021.0 رقا نة بـ جنٌهرلٌمن  ....1,1يٌبلغ   جنٌهرلٌمن  104را ٌعادل  :12إجرايى أليدٌن بنيبة  نخفضأل
 .0219عا  

بن:اٌة  جنٌهرلٌمن  ..1,1.0رقا نة بـ  هرلٌمن جنٌ 918.0يٌبلغ  جنٌهلٌمن ر 014.1را ٌعادل  :19 افى أليدٌن بنيبة نخفض أل
ه رلٌمن جنٌ 1.8 قٌرةيبنان ب ىف ىبٌع أ ألضإيى  رلٌمن جنٌه 014.1 بربلغ أليدٌن ىض  افاخفإن ىٌعمد أليفضل ف .0219عا  

 تحين  أس أليرال أليعارل. ٌ جع ب فة أيايٌة إيىرلٌمن جنٌه  9. أليربلغ أليرتبقىم

 .0219 فً ن:اٌة عا  2.81رقا نة برعدل  .2.8يت ل إيى  :10.1بنيبة  نيبة  افى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌة  تفع أل

رلٌمن جنٌه  1,281.2رقا نة بـ  هجنٌ رلٌمن 922.4يٌبلغ رلٌمن جنٌه  88.0أم را ٌعادل  :8 أس أليرال أليعارل بنيبة  نخفضأل
 .مأليرم دٌن مرا قابله رن  ٌادة فى ألس  دة أليردٌنة ألسخ ى مأليعرالء أليرخ من نتٌجة يإلنخفاض فى  0219بن:اٌة عا  
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 التسورات الراهنة والنظرة المستقبلية

 ١ٍِئب  ػبِب  أفال  إٌٝ رؼط١ً ِب وبْ  ط وٛسٚٔب إٌٌٝف١شٚ ٌٝمذ أدٜ اٌزأص١ش اٌؼبٌّ :0202من عام  ما تبقىل النظرة المستقبلية

 30305ٔزبئظ اٌشثغ اٌضبٟٔ ِٓ ػبَ  ٝؽٙذٔبٖ ف ٜاالٔخفبك اٌؾبد فٟ اٌّج١ؼبد اٌز ٠ّٚٝىٓ ِالؽظخ اٌزأص١ش فثبٌزؾذ٠بد5 

ػٍٝ  ٝ،اٌزؼبف ٝٛاق فِج١ؼبد اٌقبدساد ؽ١ش ثذأد األع ٝف وج١شا   ِٚٓ األِٛس اٌّؾغؼخ إٔٔب ؽٙذٔب فٟ ١ٔٛ٠ٛ ٚأٚائً ١ٌٛ٠ٛ رؾغٕب  

 ؽٙذٔب٘ب لجً ف١شٚط وٛسٚٔب5 ٝاٌشغُ ِٓ أْ اٌزذاٚي ٚاٌطٍت ال ٠ضاالْ دْٚ اٌّغز٠ٛبد اٌز

 ٝؽٛ٘ذد ف ٝ٪ فمو ِٓ اٌّغز٠ٛبد اٌز١ٔٛ٠30ٛ ١ٌٛ٠ٚٛ وبٔذ ألً ثٕؾٛ  ٜؽٙش ٝبد اٌزقذ٠ش فِج١ؼ رؾ١ش اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ إٌٝ أْ

اٌّج١ؼبد  ٠ٚجذٚ أْ أؽغبَ ،ِقش غ١ش ِزأصشح إٌٝ ؽذ ِب ثبٌف١شٚط ٝؼبد اٌّؾ١ٍخ ف5 ٚال رضاي اٌّج302.١ِٓ ػبَ  ٝاٌشثغ اٌضبٔ

 ١ٔٛ٠ٛ ١ٌٛ٠ٚٛ ِمبسٔخ ثبٌٕقف األٚي ِٓ ٘زا اٌؼبَ ثغجت رسٚح ِٛعُ اٌق١ف5 ٝل٠ٛخ ف

اٌضبٟٔ ِٓ شثغ اٌ ٝفثؾىً وج١شاٌّخضْٚ رخف١ل اٌشثغ اٌضبٌش ٚثؼذ  ٝفشفخ ل٠ٛخ ٌزٛلغ رؾغٓ اٌّج١ؼبد ففئْ اٌػٍٝ رٌه،  ا  ٚثٕبء

 اٌشثغ اٌمبد5َ ٝف ؾىً ِززبثغث ب  اإلٔزبط ٚاٌٙٛاِؼ اإلعّب١ٌخ أ٠ن ، رزٛلغ اإلداسح أْ ٠زؾغ3030ٓػبَ 

ػٍٝ إثمبء اٌزىب١ٌف ِٕخفنخ ٚاٌؾذ ِٓ ؽش٠قخ ٌىٕٙب  ،األعٛاق ٚاٌطٍت، رؼًّ ١ٌغ١ىٛ ػٍٝ ص٠بدح اإلٔزبط رذس٠غ١ب   ِٝغ رؼبف

 ٌٍزؼبًِ ِغ رذاػ١بد ف١شٚط وٛسٚٔب5٘ب إلشاسخفل اٌزىب١ٌف اٌزٟ رُ رذاث١ش رشاعغ 

أمبفذ إٌٝ  ٝٚاٌز ٚاٌّٛظفْٛ اٌؼّبي٠زؼشك ٌٙب  ٝرُ ارخبر٘ب ٌزم١ًٍ اٌّخبهش اٌزاٌزٝ ٌغالِخ اٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، ال رضاي رذاث١ش 

قؾخ ١ٌغ١ىٛ رذاث١ش اٌغالِخ ثّب فٟ رٌه رذس٠ت ع١ّغ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ أفنً اٌّّبسعبد ٌٍألشد 5 لبئّخ ؼ١ٍّبداٌرىب١ٌف 

 ،ع١ّغ ثٛاثبد اٌّىبرت ٚاٌّقبٔغ ٝفؾـ دسعخ اٌؾشاسح فٚ ،رض٠ٚذ ع١ّغ اٌّٛظف١ٓ ثّطٙشاد ٚألٕؼخ ٠ذ٠ٚخ فشد٠خٚ ،ٚاٌغالِخ

٪ ِٓ اإلداسح رؼًّ 50 ، وّب أْ ؽٛاٌٝألٞ ِٛظف رظٙش ػ١ٍٗ أػشاك األٔفٍٛٔضا أٚ اٌجشد ٝعبصح ِشم١خ ٌٍؼضي اٌزارٚإػطبء أ

اٌّٛلغ  ٝٚاٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ف ،االعزّبػبد إٌىزش١ٔٚبوّب رزُ  ،فٟ اٌّىبرت ٝعزّبػاٌزجبػذ اال ، ٚوزٌه رٕف١زػٓ ثؼذ

 اإلٔزبط5ِٛالغ  ٌٍٝؾفبظ ػٍٝ أفنً ِغبفخ اعزّبػ١خ ِّىٕخ ف

 ٝفبف ٝك فبخفٔاٌشثغ اٌضبٌش ٚرزٛلغ اٌّض٠ذ ِٓ اإل ٝػٍٝ رٌه، فئْ اإلداسح ِزفبئٍخ ثؾزس ثؾأْ رؾغٓ ٔزبئظ اٌؼ١ٍّبد ف ا  ٚثٕبء

 ٌجٕب5ْ ١ٍِْٝٛ دٚالس اٌّزجم١خ ِٓ ث١غ اٌؼمبساد ف .35اٌذ٠ٓ ثغجت رؾق١ً 

 ٜثؼل االٔفزبػ االلزقبدفٝ أؼىبط ِٚب ٠مبثٍٗ ِٓ  ال ٠ضاي اٌشثغ اٌشاثغ غ١ش ِؤوذ ؽ١ش ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ؤدٞ ػٛدح ظٙٛس اٌف١شٚط

 ٝف أظٙشرٗ ١ٌغ١ىٛرؾغٓ  5ٜ ِٓ اٌّشعؼ أْ أٔزٛلغ أْ ٠ؾذس ٜ وٕب اٌز طج١ؼٝؽٙذٔبٖ ٘زا اٌق١ف إٌٝ رفبلُ اٌزجبهؤ اٌّٛعّٟ اٌ ٜاٌز

ث١غ  إٌبرظ ِٓ ٝاإل٠غبث ٜاٌزذفك إٌمذ ـٍزم٠ِٚٓ اٌّشعؼ أْ ، غاٌشثغ اٌشاث ٝفأْ ٠ٕؼىظ إٌزبئظ اٌزؾغ١ٍ١خ  ٝ٘زا اٌؼبَ فِٓ اٌشثغ اٌضبٌش 

 إرا رجبهأد األعٛاق5 ٝإٌٝ ثؼل اٌز٠ًّٛ اإلمبفثغجت اٌؾبعخ اٌؼمبساد 

عؼً اٌغٛق غ١ش لبثً ٌٍزٕجؤ ثؾىً وج١ش  ٌٝجٕبْ ف ٝاٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ فرغزّش األصِخ  )تحريث(: -يكلة ليسيكو لبنانإعارة ه

 أػّبي ١ٌغ١ىٛوزٌه ع١جذٚ ػ١ٍٙب اٌغٛق ٚ ٝاٌزٕجؤ ثبٌى١ف١خ اٌز ا  ذػب5َ ٚ٘زا ٠غؼً ِٓ اٌقؼت عثؾىً  ٚرؾذ ِٓ إٌؾبه االلزقبدٞ

 خالي ثم١خ اٌؼب5َ فٝ ٌجٕبْ

ٌجٕبْ ٌٍؾقٛي ػٍٝ  ٝف ّقشف١خاٌجالد ٚاٌؾبعخ إٌٝ خفل د٠ْٛ اٌ ٝاٌّٛعٛد ف ّخضْٚا٢ْ رغزخذَ ١ٌغ١ىٛ ١ِضرٙب ِٓ اٌ ؽزٝ

 ِٓ اٌؼ١ٍّبد5 ٝإ٠غبث ٜاٌغٛق سغُ أخفبك اٌّج١ؼبد5 وّب رؾبفع اٌؾشوخ ػٍٝ رذفك ٔمذ ٝؽقزٙب ف

 اٌج١غ5إ٠شاداد ِؼظُ  لبِذ ثزؾق١ًٍِ١ْٛ دٚالس ٚ 2456، ثبػذ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ ػمبساد ثم١ّخ 3030ِٓ ػبَ  ألٚيفٟ اٌشثغ ا

ا ألْ ١ٌغ١ىٛٚ  .05 ِٝٓ اٌذ٠ْٛ ِٓ اٌّمشم١ٓ ثؾٛاٌ ا  رزٛلغ إػفبء اٌؾشوخفئْ ، اٌج١غ إ٠شادادد د٠ٛٔٙب ِٓ اغذرمَٛ ث ٌجٕبْ ٔظش 

لغو آخش ُ رؾق١ً روّب  5ٛ١ٔٛ٠ ١ٍِْٝٛ دٚالس أخشٜ ف 056 ِبسط ِٚجٍغ ١ٍِْٝٛ دٚالس ف 2050اٌؾشوخ ؽقٍذ ١ٍِْٛ دٚالس5 

ٔزبئظ اٌشثغ  ٝاٌؼ١ِّٛخ ف ١خ١ّضأاٌ ٝفرٌه ١ٌٛ٠ٛ، ٚعٛف ٠ٕؼىظ  ١ٍِْٝٛ دٚالس ف 2456إعّبٌٝ  ١ٍِْٛ دٚالس ِٓ .35ثم١ّخ 

 30305اٌضبٌش ِٓ ػبَ 
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قشٚفبد ١٘ىً رىٍفخ األػّبي اٌزغبس٠خ ٚأخفبك ٍِزؾغٓ فٝ ٚٔز١غخ ٌ، ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكػٍٝ اٌشغُ ِٓ مؼف اٌّج١ؼبد 

ٚأْ ٠غزّش فٟ إظٙبس  3030ِٓ ػبَ  ٝخالي إٌقف اٌضبٔ ب  إ٠غبث١ٌٍ١غ١ىٛ ٌجٕبْ ع١ىْٛ  ٜاٌزذفك إٌمذ فّٓ اٌّزٛلغ أْ اٌز٠ًّٛ

 302.5خغبئش ألً ثىض١ش ِّب وبٔذ ػ١ٍٗ فٟ ػبَ 

ِغ ٚجب٠ٓ ؽذ٠ذ5 خنغ ٌز٠ اٌجالد ٝف ٝٚاٌغ١بع ٜمٛء ػذَ ا١ٌم١ٓ االلزقبد ٝرٛلؼبد ألػّبي ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ، ف ِٜٚغ رٌه، فئْ أ

اٌغٛق5 عزجزي ١ٌغ١ىٛ  ٝٚالغ عذ٠ذ ف ٜاعزمشاس اٌٛمغ لذ رؾزبط ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ إٌٝ رغ١١ش خطخ إػبدح ١٘ىٍخ أػّبٌٙب ٌٍزى١ف ِغ أ

رض١ش٘ب ٘زٖ اٌزغ١١شاد  ٌٝجٕبْ لقبسٜ عٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبثٍخ ٌٍزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌؾب١ٌخ ٌزغٕت أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّخبهش اٌز

 5ّزبؽخػٍٝ أفنً فبئذح ِٓ اٌفشؿ اٌ ٌٍٚؾقٛي

إػبدح ا١ٌٙىٍخ ػٍٝ أعبط سثغ عٕٜٛ ٚرٌه ِٓ خالي إٌؾشح  ٝرؼزضَ اإلداسح ِٛافٍخ رؾذ٠ش اٌّغزضّش٠ٓ ثؾأْ اٌزمذَ اٌّؾشص ف

 االخجبس٠خ ٌٕزبئظ األػّبي5

 

 ما يتعلق بليسيكو

 

 ا  ألي ألئدة فً إنتاج ألسدمأل  ألي حٌة ( أحد أليش LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY يٌيٌ م ) ر  ألسي:  :
هذه  فًعارا  82ر   ، مبخب ة ت ٌد عن فى  ب  أليش  ا  أليرنتجة يلبالط أمبايجمدة أليت دٌ ٌة بايش ق ألسميط مأٌضا مألحدة رن 

 ألي ناعة مبخب ة أٌضا فً أعرال أليت دٌ  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت ٌد عن عش أل  أليينٌن.
 

يٌة نتٌجة ألالنخفاض ألي:ا  فً ت لفة أليعراية مأليطاقة مألاليتثرا  أليناتجة عن أليحج  ألالقت ادي يلنشاط مأليرمقع تترتع يٌيٌ م بر ألٌا تناف
. إن ألإليت ألتٌجٌة أليتيمٌقٌة يش  ة يٌيٌ م تعترد على أليتخدأل  ر ألٌا أليت لفة اليت:دألف أليحج  فً ر  أليجغ ألفً مألاليت ألتٌجً 

 . نافيٌةت ألس ب  رن ألييمق بجمدة عايٌة مبأيعا 
 

، مي:ا تمألجد ها  بايررل ة أليرتحدة مبأيمألق أخ ى عدٌدة ألي حٌة تقم  يٌيٌ م بت دٌ  را ٌ ٌد عن ن ف إنتاج:ا رن ألسدمأل 
بأم مبا، مألن رعظ  ألي رٌا  أليتً ٌت  ت دٌ ها تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجا ٌة أليخا ة بلٌيٌ م رع إن:ا تنتج أٌضا برا  ا  معالرا  

  أم مبٌة. تجا ٌة يش  ا 
 
 

 لمزير من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاه  ج. غ غم 
   + .02 818 2211  تلٌفمن:
   + .02 818 2209  فا س:
  tgargour@lecico.com :ألي ت منًب ٌد 

 

 

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

 
 برا تتطابق أم تتراثل رع  أليتًهذه ألينش ة قد تحتمى بعض ألسيفاظ "قمألئ  ألينظ ة أليريتقبلٌة" تتعلق بأعرال ممظائف أليش  ة م

تعبٌ أل  أم برناقشة بعض أليتخدأل  ألحد رف دأل  عل  ألير طلحا  رثل "يمف" "تخطٌط" "تمقعا " "تنبؤأل " أم را شابه ذيك رن ألي
أم أليخطط. رثل هذه أليقمألئ  قد تتضرن م فا يخطط ألاليتثرا أل  أم بعض أليتطمٌ أل  أليجا ٌة بايش  ة،  مهذه أليقمألئ    ألاليت ألتٌجٌا

تحرل نيبة رن أليرخاط  أم عد  أليتأ د أم  أليتًألإل دأل أل  أليريتقبلٌة أم أليرمضمعا   فًأٌضا قد تع س مج:ة نظ  أليش  ة 
 أليتًقد تختلف رع ألينتائج أليريتقبلٌة  أليتًض.  ثٌ  رن أليعنا   قد تيبب ألينتائج أليحايٌة أم ألسدألء أم أليتنفٌذ سهدألف أليش  ة مأليف م

   يذيك ي   أليتنمٌه مأليتنبٌه. “. برا تعب  أم ت من رف:مرة ضرنٌا برثل أليعبا أل  ألييابق ألإلشا ة إيٌ:ا "قمألئ  ألينظ ة أليريتقبلٌة
 
 

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

 قائمة الرخل 

 % يتة أش:  % انىألي بع أليث 

 02/12 0212 0202 02/12 0212 0202 )رلٌمن ج. (

       

 ٪3. 3.45888 87... ٪86 79987 5.482 صاف  المبيعات 

 ٪33 (2.06557) (82052) ٪78 (65355)  (43053)  ت لفة أليربٌعا   

 ٪.5 3.483 8.87 ٪42 7.83 3386 مجمل الربح 

 (٪.75) ٪2553 ٪358 (٪757) ٪56. ٪450 ( :هارش رجرل ألي بح )

       

 ٪38 (3557)  (6855)  ٪37 (4558)  (3755)  ر ا ٌف تم ٌع

 ٪82 (058.)  (3458)  ٪32 (5753)  (.435)  ر ا ٌف إدأل ٌة

 ٪82 354 .65 ٪3. 453 453 تشغٌل أخ ي  إٌ ألدأل

 ٪276 (3257)  (4653)  ٪.23 (2255)  (3056)  ر  مفا  تشغٌل أخ ي

 - 486 (9586)  ٪426 (5483)  (8785)  التشغيلخسائر / أرباح 

 - ٪053 - - - - (:أليتشغٌل) أ باحهارش 

       

 - 356 050 - (050)  050 أليتثرا أل إٌ ألدأل  

 ٪383 356 .75 ٪540 255 752 ترمٌلٌة إٌ ألدأل 

 ٪60 (20652)  (6355)  ٪33 (.635)  (2253)  ر  مفا  ترمٌلٌة 
 ٪364 (.9.8)  (35982)  ٪7. (588.)  (.28.)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 هارش ألي بح قبل أليض ٌبة محقمق ألسقلٌة
- - - - - - 

 ٪35 (2753)  (2354)  ٪326 (455)  (353)  ض ألئب دخل أليعا  

 - (253)  055 - (.05)  057 ض ألئب أليدخل أليرؤجلة 

 ٪352 (.3378)  (37289)  ٪.. (.8..)  (86..)  بعر الضريبة الخسارة

 - - - - - - هارش ألي بح بعد أليض ٌبة

       

 ٪642 053 458 ٪364 250 355 حقمق ألسقلٌة 

 ٪.34 (33689)  (36.83)  ٪8. (889.)  (782.)   الخسارة ىصاف

 - - - - - - (:هارش  افً ألي بح)
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 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 

 

 )%(  قائمة المركز المال 

 ٌمنٌم  2. )رلٌمن ج. (
0202 

دٌيرب   1.
0219 

02  /19 

    

 ٪278 23.50 32753 ألينقدٌة

 ٪6. 5650. 8.550 أليرخ من

 ٪204 76656 73650 ردٌنمن

 ٪66 2.55 2057 ريتحق رن أط ألف ذمي عالقة

 ٪325 6.89..3 9885..3 ول المتراولةإجمال  األص
 

   

 ٪78 342854 263053 األفٛي اٌضبثزخ )فبفٟ(

 ٪80 3.56 3453 أفٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 ٪4.3 550 2658 ِؾشٚػبد رؾذ اٌزٕف١ز 

 ٪60 2350 750 اعزضّبساد أخشٞ

 ٪0. 3254 2.54 أٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً

 ٪89 45.783 385788 إجماني األصىل طىيهة األجم 

 ٪5. 6.35682 5.65389 إجماني األصىل 
    

 ٪0. 228753 203050 ثٕٛن عؾت ػٍٟ اٌّىؾٛف

 ٪8. 3352 3258 ألغبه رغزؾك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 ٪208 .2355 28856 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 ٪222 43552 52552 سفذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 ٪203 353 358 هشاف رٚٞ ػاللخِغزؾك أل

 ٪2865 057 2058 ِخققبد

 ٪.9 8287..3 2.82..3 إجماني االنتسامات انمتداونة
    

 ٪87 .635 5656 لشٚك ه٠ٍٛخ األعً

 ٪84 458 453 اٌزضاِبد أخشٜ ه٠ٍٛخ األعً

 ٪200 856 856 ِخققبد

 ٪.. 3450 3357 ّؤعٍخ اٌمش٠جخ اٌذخً 

 ٪93 84.. .98. طىيهة األجم  تإجماني االنتساما

 ٪.9 .6.8..3 .8....3 تإجماني االنتساما
    

 ٪73 6889 4683 ؽمٛق األل١ٍخ 

 ٪200 50050 50050 سأط اٌّبي اٌّقذس

 ٪.7 322353 257055 اؽز١به١بد 

 ٪.53- 2.56 (454.) شؽٍخاإلسثبػ اٌّاٌخغبئش / 

 ٪.5 (3.854) (25352) اٌؼبَ  خغبئش اٌفزشح /فبفٟ 

 ٪4. 445.86 384282 إجماني حقىق انمهكية 

 ٪5. 6.35682 5.65389 ني حقىق انمهكية واالنتسامات  إجما
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 المجمعة الترفقات النقريةقائمة  –ليسيكو مصر  

 

% قائمة انتدفقات انىقدية

19 / 20 2019 2020 (مهيىن ج.و)

انتدفقات انىقدية مه أوشطة  انتشغيم

%142 فبفٟ )خغبسح( اٌفزشح لجً اٌنشائت ٚاٌؾمٛق غ١ش اٌّغ١طشح )139.0( )97.7(
%92 59.4 54.9 إ٘الن األفٛي اٌضبثزخ
%23 1.6 0.4 اعزٙالن األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ
%55 مش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح )19.5( )35.3(

- 0.8 خغبئش )أسثبػ( سأعّب١ٌخ )0.04(

- # ##### 1.1 خغبئش )أسثبػ( ث١غ اعزضّبساد أخشٜ
- # ##### 4.6 االمّؾالي فٝ األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%869 2.4 21.0 رذػ١ُ ِخققبد
%41 سد اإلٔخفبك فٟ ل١ّخ اٌّخضْٚ )0.02( )0.04(

%103 29.7 30.4 ؽقخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبػ
- 8.2 اٌزغ١ش فٝ اؽز١بهٝ اٌزشعّخ ٚفشٚق اٌؼٍّخ )5.1(
- )0.2( 51.0 اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ

%170 21.3 36.2 اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ
- )42.3( 32.4 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ

%102 ِخققبد ِغزخذِخ )10.7( )10.5(
- 1.7 اٌفشق إٌبرظ ػٓ إصجبد اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ الٚساق اٌمجل ه٠ٍٛخ االعً )2.3(

- )61.0( 55.4 صافى انىقدية انمتاحة مه /)انمطتخدمة فى( أوشطة انتشغيم

انتدفقات انىقدية مه أوشطة االضتثمار
%49 اٌّذفٛع فٟ ؽشاء األفٛي اٌضبثزخ )18.6( )37.9(

- اٌّذفٛع فٝ ؽشاء األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ           - )0.5(
%503 1.0 4.8 اٌّؾقً ِٓ ث١غ االعزضّبساد األخشٜ

%11000 1.5 166.3 ِزؾقالد ِٓ ث١غ أفٛي صبثزخ
- )4.1( 4.4 )اٌض٠بدح( فٝ اٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً
- )40.0( 156.9 صافى انىقدية انمتاحة مه/ )انمطتخدمة في( أوشطة االضتثمار

انتدفقات انىقدية مه أوشطة انتمىيم
- 74.8 )اٌّغذد( /اٌّؾقً ِٓ اٌمشٚك ه٠ٍٛخ األعً )7.3(

%2 ِذفٛػبد ػٓ اٌزضاِبد ػمٛد ا٠غبس )1.1( )48.5(

- 26.3 صافى انىقدية )انمطتخدمة فى(/ انمتاحة مه أوشطة انتمىيم )8.4(

- )74.7( 203.9 صافي انتغير في انىقدية وما في حكمها خالل انعاو

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

%70 صافي انىقدية وما في حكمها أخر انفترة )853.3( )1,219.8(

انربع انثاوى


