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 0202عام  من لثثاالربع ال نتائج أعمال
 

 ( نتتئج  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يٌيتٌ م ر ت  :0202 نكوفمبر 71فك   اإلسككنررية

 .0202رن عئ   يثثئأليألي بع  عنألسعرئل أليرجرعة 

 نتائج الشركة  ىعللمحه 
 

 0202من عام  الثالثالربع 
 

 لطبع اٌقؾٟ(. ٪5..١ٍِ5ْٛ ع١ٕٗ ) 565.4ٌزجٍغ  ٪5اإل٠شاداد ثٕغجخ  ذٔخفنا ِٓ 

 غ ـج١ٌٍ ٪7ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـؽغ لـأخف١ٕٗ، وّب ـ١ٍِْٛ ع 334.3ٍغ ـٌزج ٪7إ٠شاداد اٌقؾٟ ثٕغجخ  ذـأخفن

 رقذ٠ش(. ٪ ١ٍِ75ْٛ لطؼخ ) 5.5

 5.1 ٍغج١ٌ  ٪7ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفل١ٍِْٛ ع١ٕٗ، وّب  1.5.5ٌزجٍغ  ٪3إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  أخفنذ 

 رقذ٠ش(. ٪١ٍِ11.3ْٛ ِزش ِشثغ )

 ١ٌجٍغ  ٪.ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌؽغُ  سرفغاّب و١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  11ٌزجٍغ  ٪6 إ٠شاداد خالهبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ سرفؼذا

 لطؼخ.  13,757

 ٌػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 33.6 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ  15.3 ذثٍغ خ١رؾغ١ٍخغبسح  ضبٌشعغً اٌشثغ ا

 ..1.5 ِٓ ػبَ ٌشضباٌشثغ اٌ

 اٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 77.5 خغبسح١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثقبفٝ  45.3 ذثٍغخغبسح  ٝفبف ضبٌشٌعغً اٌشثغ ا

 ..1.5 ِٓ ػبَضبٌش اٌ

 0202ة أشهر من عام عست  
 

  لطبع اٌقؾٟ(. 1..١ٍِ5ْٛ ع١ٕٗ )  ...5,43% ٌزجٍغ15اإل٠شاداد ثٕغجخ أخفنذ ِٓ % 

 جٍغ ١% 11ٌؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  أخفل وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  ..751% ٌزجٍغ 13 إ٠شاداد اٌقؾٟ ثٕغجخ أخفنذ

 % رقذ٠ش(. ١ٍِ67.6ْٛ لطؼخ ) 1.7

 ١ٌجٍغ .5ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفل وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  537.1% ٌزجٍغ .5إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  أخفنذ %

 % رقذ٠ش(.١ٍِ15.4ْٛ ِزش ِشثغ ) 53.6

 3ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  أخفل ّبو١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  7..4% ٌزجٍغ 51ثٕغجخ  ١بٖإ٠شاداد خالهبد اٌّ أخفنذ %

 لطؼخ.  373,.١ٌ5قً اٌٝ 

 ٍ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 35.1 ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ  557.5 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍخغبسح  ٝاألٌٚأؽٙش  زغؼخاٌ ذعغ 

 .ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

 ٍ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  1.3خغبسح ١ٍِْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ ثقبفٝ  5.1.4ثٍغذ  فبفٝ خغبسح زغؼخ أؽٙش األٌٚٝاٌ ذعغ

 ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك.
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اإل٠شاداد  ٝف أزؼبػ ٜلٛٚألبئالً: ؽٙذ اٌشثغ اٌضبٌش رؾم١ك ١ٌغ١ىٛ أػٍٝ  جٌس رجلس ألإلدأل ة  -مقد علق ألييٌد / جلب   غ غم 

ش، ٠قذزٚاٌاٌغٛق اٌّؾٍٝ وً ِٓ  ٝف .COVID-5ِغز٠ٛبد ِب لجً  أوضش ِٓ ػبَ. أزؼؾذ اٌّج١ؼبد إٌٝ خاليٚأدٔٝ خغبئش 

 ..1.5ػبَ  ٌٝىٕٙب ظٍذ ألً ِٓ اٌّزٛعو اٌّؾمك فٚ

ؽ١ش ٠ٛافً فش٠ك اإلداسح  ؾبٌٝاٌّطٍمخ ٚإٌغج١خ خالي سثغ اٌ خاعزّشد ِغز٠ٛبد سأط اٌّبي اٌؼبًِ فٟ اٌزؾغٓ ِٓ إٌبؽ١

رؾق١ً اٌذفؼبد إٌمذ٠خ إٌٙبئ١خ ِٓ ث١غ اٌؼمبساد فٟ ٌجٕبْ خالي ٘زا اٌشثغ،  ؽشٚه اٌذفغ ٌٍّٛسد٠ٓ. ِغ رّذ٠ذاٌّخضْٚ ٚرخف١ل 

 إٌٝ أدٔٝ ل١ّخ ٌٗ ِٕز أوضش ِٓ خّظ عٕٛاد. ٓذ٠اٌ ٝأخفل فبف

ٌىٓ اٌزمذَ اٌّؾشص ِٓ ؽ١ش فزؼ لٕٛاد ث١غ ٚأعٛاق عذ٠ذح، ٚخفل ٚ، رؾم١ك فبفٝ أسثبػهش٠ك ٌٍؼٛدح إٌٝ  ١ٌغ١ىٛال ٠ضاي أِبَ 

 غ١ٓ سأط اٌّبي اٌؼبًِ، ِٚب رجغ رٌه ِٓ رخف١ل فٟ اٌذ٠ْٛ ٠ّٕؾٕٟ اٌضمخ ثإٔٔب ٔغ١ش ػٍٝ اٌطش٠ك اٌقؾ١ؼ .اٌزىب١ٌف، ٚرؾ

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ أْ ٔغزّش فٟ إظٙبس رؾغٓ لٛٞ ف١زؼ١ٓ ػ١ٍٕب أوجش ِٓ اٌّزٛلغ ِٓ رفؾٟ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ،  ٌُ ٔؾٙذ رأص١شاً إرا 

 ً إٌٝ ِٛافٍخ رؼبف١ٕب.فٟ اٌؼبَ اٌّمج اإلٔزبط ٚاٌّج١ؼبد ؤدٞ ّٔٛ ؽغُخالي األؽٙش اٌؼذ٠ذح اٌمبدِخ، ٚع١اٌغبثك 

عشػخ أزؼبػ اٌغٛق اٌزٟ ؽٙذٔب٘ب فٟ فبعأد ٌمذ  :لبئالً  ألي جٌس أليتنفٌذي يش  ة يٌيٌ م ر   -مأضئف ألييٌد/ طئه  غ غم 

ّٕبفغ١ٓ اٌفٟ  ١ئاٌؾٔفظ ْ ٔشٜ ٌّٛاوجخ اٌطٍت ٠ّٚىٕٕب أ ١ٌغ١ىٛاٌشثغ اٌّبمٟ ِؼظُ فٕبػزٕب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ. وبفؾذ 

فٟ ثذا٠خ  -٘ب ٔباوزغجٕب ؽقخ فٟ اٌغٛق فٟ ٘زا االٔزؼبػ ثغجت اٌمشاساد اإلعزشار١غ١خ اٌزٟ ارخزلذ أػزمذ إٔٔب  ّٛسد٠ٓ.اٌٚ

ٌٍؾفبظ ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌزق١ٕغ ٚاٌزذاٚي ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ، األِش اٌزٞ خٍك ؽغٓ ا١ٌٕخ ِغ ػّالئٕب  - .COVID-5االمطشاة ِٓ 

 .ِغ إعزئٕبف اإلػّبيؽز١بعبرُٙ رٍج١خ إفٟ  ٔغج١بً  ١ٓؼ ٌٕب أْ ٔىْٛ عش٠ؼٚعّ

ٌطٍت فٟ اٌّٛعخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ لذ ٔؾٙذ٘ب فٟ رٛاعٗ ا فذِبدأٜ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ  -ثأٔٗ  ٌمذ عؼٍٕٟ ٘زا االٔزؼبػ اٌغش٠غ ِزفبئاًل رّبِبً 

 ٓ األعٛاق اٌؾب١ٌخ ٚاٌؼّالء ٚاٌفشؿ اٌغذ٠ذح.َِ اٌّمجً ِج١ؼبد ِزضا٠ذح فٟ اٌؼب ؾم١كفئْ ١ٌغ١ىٛ فٟ ٚمغ لٛٞ ٌز -ٔٙب٠خ اٌؼبَ 

فٟ خفل ٔفمبد اٌزؾغ١ً ِٓ خالي رخف١ل  وج١شاً  إٌٝ اٌشثؾ١خ ثؼذ أْ أؽشصٔب رمذِبً ٌٍؼٛدح  ٕبدفؼ ٝٔزؼبػ اٌّج١ؼبد فإع١غزّش 

 اٌذ٠ْٛ ٚأخفبك رىٍفخ االلزشاك.

١ً اٌّض٠ذ ِٓ األفٛي ٚإػبدح ١٘ىٍخ ِؼذالد اٌنشائت غ١رخفل د٠ٕٛٔب ثؾىً أوجش، ٚػ١ٍٕب أْ ٔفؼً اٌّض٠ذ ِٓ أعً صاي ِب 

 .اإللزقبد٠خ ٚٚفٛساد اٌؾغُ ّج١ؼبداٌأزؼبػ ِٓ ٠غت أْ ٠أرٟ اٌزؾغٓ األعبعٝ فٝ سثؾ١زٕب ٌّٛافٍخ رؾغ١ٓ ١٘ىً اٌزىٍفخ ، ٌٚىٓ 

٪ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ .1خ رجٍغ ؽٛاٌٟ إعّب١ٌسثؼ ا٢ْ ثىبًِ هبلزٙب ٚرٌٛذ ٘ٛاِؼ رؼًّ  خاٌجاله اٌّخفنهبلخ فئْ ثؼذ إػبدح ا١ٌٙىٍخ، 

األدٚاد لطبػٝ ِٓ فٝ اٌّغزمجً . ٠غت أْ ٠أرٟ إٌّٛ ٠خّقشاٌ بدفٟ اٌقٕبػ ٘بأعؼبس ث١غ إٌّزغبد ثألً ِٓاٌضائذح ٚ طبلخاٌ

 .اٌزٟ ال رضاي رّزٍه ٔغجخ وج١شح ِٓ هبلزٙب غ١ش ِغزغٍخ خالهبداٌقؾ١خ ٚاٌ

خالي اٌغٕٛاد اٌمبدِخ إٌٝ أخفبك وج١ش فٟ ٌٙزٖ اٌطبلخ اإلٔزبع١خ ذاَ اٌزذس٠غٟ فٟ ِغبي األدٚاد اٌقؾ١خ، أرٛلغ أْ ٠ؤدٞ االعزخ

عٛاق اٌشئ١غ١خ ٌٚذ٠ٕب اٌؼذ٠ذ ِٓ األ. ٌذ٠ٕب ِؾبس٠غ ل١ذ اٌزٕف١ز ٌض٠بدح ؽقزٕب فٟ اٌغٛق فٟ ع١ّغ اٌشثؾ١خ اٌزىٍفخ ٚاعزؼبدح ٘ٛاِؼ

 .1.15ٟ ػبَ اٌّقّّخ ٌٍجذء ف اٌزق١ٕغ ٌٍغ١شاألعٛاق اٌغذ٠ذح ِٚجبدساد ػّالء 

 -إٌّٛ اٌّم١ذ ٌٍغب٠خ  ٚوٍٙب رّش ثغٕٛاد ػذ٠ذح ِٓ اٌشوٛد أٚ -ِقش ٌٚجٕبْ ١ٌٚج١ب أْ ػٍٝ اٌّذٜ اٌّزٛعو  ٔؾٓ ِزفبئٍْٛ أ٠نبً 

 اٌّج١ؼبد. ٚر١شح عززّزغ ثفزشح ِٓ االعزمشاس إٌغجٟ ٚاالٔزؼبػ االلزقبدٞ ِّب ع١ؤدٞ إٌٝ ص٠بدح اٌطٍت ٚاٌغّبػ ٌٕب ثزغش٠غ

اٌزو١خ  حداساإل١غ١ىٛ اٌّمجٍخ فٟ ص٠بدح اٌّج١ؼبد ٚاالعزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌفشؿ اٌزغبس٠خ ِغ ل١بدح اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش فٟ رزّضً ِّٙخ ٌ

أْ فش٠ك  ٌٍزىب١ٌف ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ. ٠ؼزّذ اٌىض١ش ِٓ ٔغبؽٕب فٟ ٘زا ػٍٝ ػٛاًِ خبسع١خ، ٌٚىٓ وٓ ِطّئٕبً 

 .اٌشغُ ِٓ ٘زٖ اٌزؾذ٠بد ًّ ٌزؾم١ك أفنً ٔز١غخ ِّىٕخ ػٍٝإداسح ١ٌغ١ىٛ ثأوٍّٗ ع١ٛافً اٌؼ
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 إيرارات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % أش:  تيعة   % يثأليثئألي بع  

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

 %77 1...55 ..751 %3. 357.7 334.3 ألي حً 

 %75 665.5 537.1 %7. 151.3 1.5.5 أليبالط

 %77 56.7 7..4 %5.6 7..1 ..11 خالطئ  أليرٌئه

 %.7 1.50761 .1.53.6 %1. 1.265 1.165 صاف  المبيعات 

 %(5.5) %7..6 %1..5 %(..5) %5..6 %5..5 (7ألي حً/  ئفً أليربٌعئ  )

 %71 (7...5,5) (5,3.7.5) %3. (536.5)  (4.7.5)  ت لفة أليربٌعئ   

 %3.7 %(..77) %(7...) %(..1) %(7...) %(77.7) (7ئ  /  ئفً أليربٌعئ  )ت لفة أليربٌع

 %.1 03.65 13165 %.11 1567 363. مجمل الربح 

 %(3.7) %..53 %1.. %..1 %3.. %55.3 ( 7هئرش رجرل ألي بح )

 %74 (146.4)  (..1.7)  %1. (..75)  (74.7)  ر ئ ٌف تم ٌع مإدأل ٌه ) . .أ(

 %... %(53.5) %(54.4) %(4..) %(53.7) %(53.3) (7بٌعئ  ) . .أ /  ئفً ألير

 %1.5 (15.5)  (43.4)  %..5 (7.1)  (53.7)  /)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى  ئفً إٌ ألدأل

 %5.7 %(5.1) %(..3) %5.1 %(5.1) %(1.5) (7/)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى )  ئفً إٌ ألدأل

 %352 (3160)  (11561)  %71 (.336)  (0163)  أرباح التشغيل)خسائر(/

 - - - - - - (7هئرش أ بئح أليتشغٌل )

 %1. (02362)  (1.065)  %11 (5561)  (5163)  )الخسارة(صاف  الربح 

 - - - - - -  (٪)هئرش  ئفً ألي بح 

 
 إوتعاش انمبيعاث يؤدي إنً إوخفاض كبير فً انخسائر: 0202مه عاو  ثانثانربع ان

بد ثؼذ ٠أْ األعٛاق رزؼبفٝ ثغشػخ ثؼذ إػبدح فزؼ االلزقبد اؽ١ش ثذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك اٌّج١ؼبد أػٍٕذ ١ٌغ١ىٛ ػٓ أزؼبػ ؽبد فٟ 

اٌزىٍفخ فٝ زؾغ١ٕبد اٌ، إال أْ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكف١شٚط وٛسٚٔب. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أخفبك اٌّج١ؼبد ثؾىً هف١ف ثغجت أٚي إغالق 

 .ٜثؾىً وج١ش ػٍٝ أعبط عٕٛعّؾذ ٌٍؾشوخ ثزم١ًٍ خغبئش٘ب اٌزؾغ١ٍ١خ ٚاٌقبف١خ 

ِٓ  اٌضبٌش) اٌشثغ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 565.4ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 5ثٕغجخ   ضبٌشاٌؾشوخ خالي اٌشثغ اٌإ٠شاداد  أخفنذ

سٔخ ثبٌؼبَ ِمب ٪4أخفنذ اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  .ٝ اٌقؾٝ ٚاٌجالهِغ أخفبك إ٠شاداد لطبػ( ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 7...5:  .1.5ػبَ 

ِمبسٔخ  ٪6، وّب أخفنذ إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 173.7:  .1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 163.5 اٌغبثك ٌزجٍغ

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 357:  .1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) ..1.7ٌزجٍغ ثبٌؼبَ اٌغبثك 

إ٠شاداد أخفنذ ؽ١ش  .(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  371:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ) ٪47ٕغجخ اال٠شاداد ث ذسرفؼاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

١ٍِْٛ  163.5اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ ٪.1اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  ذسرفؼا .اٌشثغ اٌضبٟٔ ثؾىً غ١ش ػبدٞ ٔز١غخ ٌف١شٚط وٛسٚٔب

 ..1.7ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  ٪67إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ ذ سرفؼّب او١ٍِْٛ ع١ٕٗ(،  1.5:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌع١ٕٗ )

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ 577.5:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ ا١ٌٍِْٛ ع١ٕٗ )

:  .1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ )  ع١ٍِٗ١ْٕٛ  4.7.5ٌزجٍغ  ٪7ّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ اٌرىٍفخ  ٔخفنذا

٠مبثٍٗ رذاث١ش خفل اٌزىب١ٌف ٚأخفبك أعؼبس اٌغبص. وبٔذ اٌزٜ فٛساد ؽغُ ألً ٔز١غخ الٔخفبك إٌؾبه ِغ ٚ( ع١ٍِٗ١ْٕٛ  536.5

 .غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ ٝ٪ ألً ِّب وبٔذ ػ١ٍٗ ف7 ٝأؽغبَ اإلٔزبط ؽٛاٌ

 أػٍِٝغ ٚفٛساد ؽغُ  ،ْ ع١ٕٗ(١ٍِٛ 7..37:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝ٪ )اٌشثغ ا34ٌذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ سرفؼِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 .ضبٔٝ٪ ِّب وبٔذ ػ١ٍٗ فٟ اٌشثغ ا43ٌثٕؾٛ  ػٍٝإٌؾبه. وبٔذ أؽغبَ اإلٔزبط أ ض٠بدحٔز١غخ ٌ
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ِٓ  اٌضبٌشاٌشثغ )  ع١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ63.3جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ٪56ثٕغجخ  اٌضبٌشاٌشثغ اٌؾشوخ فٝ ِغًّ سثؼ  سرفغا

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ  ٪3..ِمبسٔخ ثـ  ٪55.3 ٔمطخ ١ٌقً 1ذاس مثّ اٌؾشوخ٘بِؼ ِغًّ سثؼ  سرفغا .(ع١ْٕٗ ١ٍِٛ 54.7:  .1.5ػبَ 

ٚفٛساد  رؾغٕذ سثؾ١خ اٌجاله ؽ١ش أدد إػبدح ا١ٌٙىٍخ ٚأخفبك رىب١ٌف اٌغبص إٌٝ رؼ٠ٛل أخفبك اٌّج١ؼبد ٚفمذاْ .اٌؼبَ اٌغبثك

 ١بً ٔز١غخ أخفبك ؽغُ اإلٔزبط ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك.أعبع األدٚاد اٌقؾ١خث١ّٕب أخفل ٘بِؼ سثؼ  اٌؾغُ.

٘بِؼ ِغًّ  سرفغ( وّب اع١ٍِٗ١ْٕٛ  55.4:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ)  ٪ 457ِغًّ اٌشثؼ ثٕغجخ  سرفغِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

وج١ش ِمبسٔخ ثؾىً  مطبػبدٌرؾغٕذ اٌٙٛاِؼ فٟ ع١ّغ ا .(٪3 : .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ أٌمطخ ِئ٠ٛخ ) 7.3سثؼ اٌؾشوخ ثّمذاس 

 ٚفٛساد اٌؾغُ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك. اإلعزفبدح ِِٓٚغ ص٠بدح اإلٔزبط ٌزٍج١خ اٌطٍت اٌّزضا٠ذ، ثبٌشثغ اٌغبثك 

 

١ٍِْٛ  75:  .1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ ) ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 74.7٪ ٌزجٍغ 7داس٠خ ثٕغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفنذاٚثقٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ فبفٟ اٌّج١ؼبد  ٪53.3ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  4..داس٠خ ثّمذاس ثقٛسح ٔغج١خ ٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإلخفنذ أ٠نبً أٚ، ع١ٕٗ(

 ..1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ  ٝف ٪53.7ِمبسٔخ ثٕغجخ 

ث١ّٕب  ،١ْٛ ع١ٕٗ(ٍِ 3..5:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ) ٪16ثٕغجخ داس٠خ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 (.٪55.5 :.1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ) ٔمطخ ِئ٠ٛخ 1.1داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفنذا

 ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ ف 7.1ِقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ثم١ّخ  ِٝقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثقبف ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ فبف 53.7عغٍذ ١ٌغ١ىٛ 

 اٌّغزؾمخ. ؼب١ٍِٓأسثبػ اٌ رٛص٠ؼبدبدح ثؾىً سئ١غٟ ِٓ رأرٟ اٌض٠ .غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(. 57.1:  .1.1)اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ  ٪.1ثٕغجخ  زؾغ١ًاٌِقبس٠ف  ٝفبفِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك أخفنذ 

خغبسح قبفٝ ٔخ ثِمبس اٌضبٌشفٝ اٌشثغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  15.3ثٍغذ  لجً اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ( خغبسح) رؾغ١ٍ١خخغبئش عغٍذ اٌؾشوخ فبفٝ 

 ..1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ فٝ  33.6 رؾغ١ٍ١خ ثٍغذ

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ خغبسح رؾغ١ٍ١خ( 65.5:  .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ) ٪65ثٕغجخ  زؾغ١ٍ١خاٌخغبسح اٌ ذٔخفنِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

:  .1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌشاٌشثغ ) ع١ٍِٗ١ْٕٛ  53.5 ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌزقً ٪74ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّقبس٠فاٌفبفٝ  ٔخفنذا

اٌز٠ًّٛ ثغجت االٔخفبك اٌىج١ش فٟ ِغز٠ٛبد اٌذ٠ْٛ ٚأعؼبس  ِقبس٠فالٔخفبك اٌّمبَ األٚي ٔز١غخ  ٝف .١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 55.5

ثّجٍغ  ٌجٕبْ ١غ١ىٌٛد٠ْٛ عضء ِٓ إػفبء ثقفخ اعزضٕبئ١خ ٔز١غخ  اٌز٠ًّٛ وّب رُ رخف١ل ِقبس٠ف ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك.اٌفبئذح 

١ٍِْٛ  55.7)فشٚق أعؼبس اٌؼّالد ٚوزٌه ِىبعت  ِذ١ٔٛ٠خ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ عذادثؼذ اٌجٕٛن اٌذائٕخ  ٘بشدلبِذ ث١ٍِْٛ ع١ٕٗ  4.5

 .(.1.5 اٌضبٌشاٌشثغ  ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ ف 3.6 ػٍّخفشٚق أعؼبس خغبئش ِمبسٔخ ثػٍّخ فٝ ٘زا اٌشثغ ع١ٕٗ ِىبعت فشٚق أعؼبس 

 غبثك١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ .73 ١ٌق١ًٍِْٛ ع١ٕٗ  455 ِب ٠ؼبدي ٪ أ37ٕٚغجخ اٌذ٠ٓ ث ٝرُ رخف١ل فبف

ِٓ ٠أرٝ ٌجٕبْ ٚاٌجبلٟ  ٝث١غ اٌؼمبساد فِزؾقالد ِٓ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  575 ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ( ثؾٛاٌ 5,575: .1.5 اٌضبٌش)اٌشثغ 

 اٌؼ١ٍّبد.رؾغٓ سأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚرخف١ل 

اٌشثغ فٟ ٔٙب٠خ  ٪55.75ٔمطخ ِئ٠ٛخ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ِٓ  6.5بئذح فٝ اٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّقشٜ ثّمذاس أخفنذ ِؼذالد اٌف

 .اٌشثغ٘زا فٝ ٔٙب٠خ  ٪15..إٌٝ  .1.5ِٓ ػبَ  اٌضبٌش

ع١بً أعب ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(. 5.7: .1.1ِٓ ػبَ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ) ٪536ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ذ فبفٝ اٌّقبس٠فسرفؼا ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

ِمبسٔخ  فٝ اٌشثغ اٌضبٔٝ  ع١ٕٗ ١ٍِْٛ 7.6ثّجٍغ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ اٌّقبس٠فٚلذ ٔزظ ػٕٗ أخفبك فٝ  د٠ْٛ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْعضء ِٓ إػفبء ثغجت 

 .ِذ١ٔٛ٠خ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْعذاد ثؼذ اٌجٕٛن اٌذائٕخ  ٘بشدلبِذ ث ثغ اٌضبٌششع١ٕٗ فٝ اٌ ١ٍِْٛ 4.5ثّجٍغ 

نفس أليفت ة رن  عنرلٌمن جنٌه  7.4رقئبل  رلٌمن جنٌه 9 بلغ  0202عئ  ألي بع أليثئيث رن خالل عبئء ض ٌبٌة أيجل  أليش  ة  ئفى 

  ألييئبق. أليعئ 

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 77.5ِمبسٔخ ثقبفٝ خغبسح  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 45.3ثٍغذ  اٌضبٌشاٌشثغ  ٝففبفٝ خغبسح اٌؾشوخ عغٍذ 

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ 75ِجٍغ  ضبٔٝاٌشثغ اٌؽ١ش ثٍغذ خغبسح  ٪.4ٌخغبسح ثٕغجخ فبفٝ ا ذٔخفنِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ااٌؼبَ اٌغبثك. 
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 الخسائر من ف  تكاليف التمويل يقلل ىالتحسن القو: 0202شهر االولى من عام أة عستنتائج ال

رلٌمن  ...5,43رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ  0202ميى رن عئ  ة أش:  ألسعيتفى ألي 017ألإلٌ ألدأل  بنيبة  ألنخفض 

اٌزقذ٠ش فٝ وً اٌمطبػبد ٚ اٌّؾ١ٍخ ّج١ؼبدا١ٌٍِْٛ ع١ٕٗ( ٔز١غخ اإلٔخفبك اٌؾبد فٝ  1,504.8:  .1.5ِٓ ػبَ  رغؼخ أؽٙش) جنٌه 

 .ٔز١غخ ٌزأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔب ثقفخ وج١شح

:  .1.5ِٓ ػبَ رغؼخ أؽٙش ٗ )١ٍِْٛ ع١ٕ 5,3.7.5ٌزجٍغ  ٪57أخفنذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ 

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(. 1,862.4

هئرش  نخفضأل ،  رئ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 0.9.5:  .1.5ِٓ ػبَ رغؼخ أؽٙش ) رلٌمن جنٌه 1.1.5يٌبلغ  777رجرل ألي بح بنيبة  ألنخفض
 ئ  أيئيٌرجرل ألي بح ض ئألنخف. عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق 1.7رقئ نة بنيـبة  6.07نقطة رجمٌة يٌبلغ  5..رجرل ألي بح برعدل 

رن  اٌزغؼخ أؽٙش األٌٚٝ ىألنخفئض أليطلب.  ئن ألإلنتئج ف عئديةض ألإلنتئج يرٌخفتمفم أل  أليحج  حٌث ت  رن  ألإليتفئدة بيبب عد 
 .يئبقنفس أليفت ة رن أليعئ  أليب رقئ نة7 6.أقل بنحم  0202عئ  

 079.7:  .1.5ِٓ ػبَ رغؼخ أؽٙش ) رلٌمن جنٌه 024يتبلغ  197مألإلدأل ٌة بنيبة  بٌعٌةر  مفئ  أليألي نخفض ب م ة رطلقة أل

نفس أليفت ة فى  87..1رقئ نة بنيبة  17.77نقطة رجمٌة يت ل  2.6أليربٌعئ  برقدأل   ىنيبة رن  ئف   تفع ألي ن:ئ ، م١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

 .رن أليعئ  ألييئبق

رلٌمن جنٌه عن نفس  01.8خ ى أتشغٌل  ر ئ ٌفرلٌمن جنٌه رقئ نة ب ئفى  7..7خ ى أتشغٌل ر ئ ٌف  ىيجل  أليش  ة  ئف

 تم ٌعئ  أليعئرلٌن أليريتحقة.ب فة أيئيٌة نتٌجة ٌأتى هذأل ألإل تفئع م أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق

 خغبسحثِمبسٔخ  ؼبَ آٌِ  اٌزغؼخ أؽٙش األٌٚٝفٝ رلٌمن جنٌه  115.8قبل أليفئجدة مأليض ٌبة (  خيئ ة) ٌةتشغٌلخيئ ة يجل  أليش  ة 

 عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق. رلٌمن جنٌه 1.0. ٌةتشغٌل

رلٌمن جنٌه رقئ نة  86.0 ل إيى تي 0202عئ  رن  اٌزغؼخ أؽٙش األٌٚٝخالل  907 ئفى ر  مفئ  أليترمٌل بنيبة  نخفض أل

بقٌرة ر  مفئ  أليترمٌل  ى ئف ىف نخفئضرن هذأل ألإلتق ٌبئ  7 17. 0216نفس أليفت ة رن عئ  رلٌمن جنٌه عن  5..18 ربلغبـ

م ذيك  ،ردٌمنٌة يٌيٌ م يبنئنيدألد بعد أليبنمك أليدألجنة  هئ دقئر  برن دٌمن يٌيٌ م يبنئن  أليتثنئجى نئت  عن إعفئءن جنٌه رلٌم 1..1

 0..1 قٌرةب عرلةرقئ نة بخيئ ة ف مق أيعئ   أيعئ  عرلة ف مقأ بئح  رلٌمن جنٌه 19.5) أيعئ  أليعرلة ف مقألس بئح ألينئتجة رن 

رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ   دٌنألي ى ئف ىألالنخفئض ف 7 ألسخ ى رن59نيبة  ى(. متأتيئبقرن أليعئ  ألينفس أليفت ة  ىرلٌمن جنٌه ف

 ر   ميبنئن. ىأليعقئ أل  متحين  أس أليرئل أليعئرل مألنخفئض أيعئ  أليفئجدة فإٌ ألدأل  بٌع  ألييئبق رن

 عنرلٌمن جنٌه  00.9رلٌمن جنٌه رقئبل  14.6 بلغ  0202عئ  رن  اٌزغؼخ أؽٙش األٌٚٝخالل عبئء ض ٌبٌة أيجل  أليش  ة  ئفى 

  .ألييئبق نفس أليفت ة رن أليعئ 

رلٌمن  .02 خيئ ةرلٌمن جنٌه رقئ نة ب ئفى  160.7بلغ   0202عئ  رن  اٌزغؼخ أؽٙش األٌٚٝخيئ ة فى يجل  أليش  ة  ئفى 
 .جنٌه عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق
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 التحليل القطاع 

 األروات الصحية
 

 اع األروات الصحيةتحليل قط

 % ة أش: عيت % أليثئيثألي بع  

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       ربٌعئ  ألي حً )بئسيف قطعة(

 %73 5,556 753 %74 .35 3.5 ر   

 %71 .. 75 %.7 14 .5 يبنئن  

 %75 1,3.5 36.,5 %7. 755 775 ت دٌ  

 %75 12..3 0.502 %3. 1.1.5 1.121 )بئسيف قطعة(أجرئيً ربٌعئ  ألي حً 

 %1.3 %66.3 %67.6 %3.5 %..67 %..75 تصرير / إجمال  المبيعات %

       

 %77 112.60 .5106 %3. 31767 33563 إٌ ألد ربٌعئ  ألي حً )رلٌمن ج. ( 

 %7. 3.7.3 3.1.5 %5.5 6...1 3.1.5 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %555 7..15 177.3 %.55 ..161 177.7 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %77 (37.5.) (..751) %5.1 (351.7) (...35) ت لفة ربٌعئ  ألي حً  

 %13 575.7 ...3 %34 ..44 55.3 رجرل ألي بح يقطئع ألي حً

 %(7..5) %55.5 %4.7 %(..7) %51.5 %4.6 هئرش رجرل ألي بح أليقطئع ألي حً 

 

 نخفضأل .قطعة( 55,6.5 نخفض)أل 47ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة خالل ألي بع بنيبة  حج ألنخفض : 0202عام  من الثالثالربع 

 ،قطعة( 09,120 نخفض أل) 7.بنيبة  ت دٌ ربٌعئ  أليألنخفض  م ،قطعة( 84,578 نخفض)أل 197بنيبة  رحلٌةربٌعئ  أليأليحج  

رحلٌة ٌع س أليتر أل  ضعف فً أليربٌعئ  أليألالنخفئض . قطعة( 7,661 نخفضأل) 017بنيبة  يبنئنحج  ربٌعئ   نخفضأل  رئ

نتٌجة يفٌ مس  م منئ.  ىإيى حد رئ بئالن رئش ألالقت ئد 0202عئ   ىحٌث ي  ٌتأث  أليطلب ف 0216أليطلب أليذى شمهد خالل عئ  

يلعدٌد رن ألسيمألق أليتجئبة يفٌ مس  فعلىنتٌجة ألإلغالق ألي أليربٌعئ  أحجئ  ىألي ئد أل  رن أليتبئطؤ أليحئد ف ىجئء ألالنخفئض ف

  م منئ.

7 15بنيبة  أليرحلٌةأليربٌعئ   فع ت أل. قطعة( 49,107.  تفعأل) 807حج  أليربٌعئ  بنيبة   تفعألرقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  

7 75يبنئن بنيبة  ىأليربٌعئ  ف  تفع ( مألقطعة 08,286.  تفعأل7 )41حج  ألي ئد أل  بنيبة   تفعرئ أل،  قطعة( 77,581  تفع)أل

 (.قطعة 9,017  تفعأل)

رن  أليثئيث)ألي بع  جنٌه يلقطعة 20.8.رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يٌبلغ  17بنيبة دمأل  ألي حٌة ألسيعئ  أيط رتم  تفعأل
جنٌه  060.7:  0202رن عئ   ثئنى7 )ألي بع ألي.رتميط ألييع  بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل .جنٌه( 066.9:  0216عئ  

 .يلقطعة(

:  0216رن عئ   أليثئيث)ألي بع  رلٌمن جنٌه ..7..يتبلغ  يئبققئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألير 47ألإلٌ ألدأل  بنيبة  نخفض أل

 .(جنٌهرلٌمن  1..01:  0202رن عئ   ثئنى)ألي بع ألي 847  ألالٌ ألدأل  بنيبة  تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل .(جنٌهرلٌمن  84.4.

 نتٌجةب فة أيئيٌة  جنٌه يلقطعة 055.4يٌبلغ  ألييئبقت ة رن أليعئ  رقئ نة بنفس أليف 127بنيبة  أليقطعة رتميط ت لفة ربٌعئ  أل تفع

رتميط ت لفة  ألنخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق يئبق. رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي7 18بنيبة  ألنخفض ألإلنتئج. ألنخفئض ألإلنتئج

 .787بنيبة  جألإلنتئأل تفع م ،(يلقطعة جنٌه 065.5: 0202رن عئ   ثئنى)ألي بع ألي 7.يلقطعة  أليربٌعئ 

رلٌمن جنٌه فى  77.6رن أليعئ  رقئ نة برجرل  بح  أليثئيثرلٌمن جنٌه فى ألي بع  ..18 بلغ بح رجرل يجل قطئع ألسدمأل  ألي حٌة 
 رلٌمن جنٌه. 7.4 بح قد ه رجرل يجل قطئع ألسدمأل  ألي حٌة  ثئنىنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق. فى ألي بع ألي
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ألنخفض رلٌمن قطعة ) 0.5يٌبلغ  007حج  ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  : ألنخفض0202م من عا ة أشهر األولىعستلا نتائج 
حج  ربٌعئ  أليت دٌ    رئ ألنخفض (،قطعة 0.1,.2.)ألنخفض  047أليرحلٌة بنيبة  ربٌعئ أليحج   ألنخفض قطعة (، 51.,462

 .قطعة( 05,288  نخفض)أل 057ربٌعئ  يبنئن بنيبة   نخفضأل رئ  ،قطعة( 786,268ألنخفض ) 167بنيبة 

رن تيعة أش:  يلقطعة ) جنٌه 20.8.رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يٌبلغ  07رتميط أيعئ  ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  نخفضأل

ألي ئد أل  إيى أيمألق أليش ق ألسميط مبيبب ألنخفئض رتميط أيعئ  تغٌ  تش ٌلة نتٌجة ي جنٌه يلقطعة( ..24.: 0216عئ  

 .نٌه ألير  يأليجقمة ألي ئد أل  نتٌجة 

:  0216رن عئ   تيعة أش: ) رلٌمن جنٌه 580.6رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ  0.7  ألإلٌ ألدأل  بنيبة ألنخفض

 رلٌمن جنٌه(. 1,126.0

ئج نتٌجة ألنخفئض إنت ،جنٌه يلقطعة ..055رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يٌبلغ  117أل تفع رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة 

 .0216رن عئ   بئيتيعة أش: رقئ نة 7 04ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة 

 رئ رلٌمن جنٌه(  141.4:  0216ة أش:  رن عئ  تيع)رلٌمن جنٌه  6.6.يٌبلغ  447رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  نخفضأل
 .(18.87:  0216ة أش:  رن عئ  عيت) 7.47نقطة رجمٌة يٌبلغ  12.5هئرش رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة برقدأل  ألنخفض 

 
 البالط

 

 تحليل قطاع البالط

 % ة أش: عيت % أليثئيثألي بع  

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       ربٌعئ  أليبالط )بئسيف رت  ر بع(

 %74 51,315 4.1,.5 %.. 4,335 3,777 ر  

 %57 476 171 %.6 ..5 554 يبنئن 

 %75 3,775 3..,1 %.55 41.,5 5,555 ت دٌ  

 %51 57...1 13.157 %3. 1.1.5 1.113 أجمال  مبيعات البالط 

 %(..5) %13.3 %15.4 %3.6 %57.7 %11.3 ت دٌ  / إجرئيً أليربٌعئ  %

       

 %51 161.. 13760 %7. 01063 02161 إيرار مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %..5 6..3 5..3 %5.4 37.1 7..3 (0رتميط يع  أليبٌع )ج.  / 

 %5. 37.1 33.7 %73 37.3 ..35 (0رتميط أليت لفة )ج.  /  

 %74 (...61) (..457) %77 (153.1) (564.1) ت لفة ربٌعئ  أليبالط 

 %5.5 6..4 1..7 - (...) ...4 رجرل ألي بح أليقطئع أليبالط

 %7.6 %6.5 %54.7 - - %...5 هئرش رجرل ألي بح قطئع أليبالط 

رلٌمن رت   8.0يٌبلغ  رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق 47حج  ربٌعئ  أليبالط بنيبة  نخفضأل: 0202من عام  الثالثالربع 
 نخفضألم ،(ر بع رت  770,470نخفض أل) 127 أليرحلٌة بنيبةحج  أليربٌعئ   ألنخفض .(رت  ر بع 712,997 ألنخفض)ر بع 
 125,8.6 أل تفع) 127بنيبة أليت دٌ  حج  ربٌعئ   فع تألئ ربٌن، رت  ر بع( 49,746 نخفضأل) 727 بنيبة يبنئن ربٌعئ حج  

 .رت  ر بع(

 197بنيبة  أليرحلٌةربٌعئ  أليحج    تفعأل ،رت  ر بع( رلٌمن 1.1  تفعأل) 047ربٌعئ  بنيبة أليحج    تفعألرقئ نة بئي بع ألييئبق 
حج  ألنخفض بٌنرئ  بع(، رت  ر 222,.85 تفع 7 )أل.12بنيبة أليت دٌ  حج  ربٌعئ    تفعألم، رت  ر بع( 805,222  تفعأل)

 .رت  ر بع( 9222 ألنخفض) 87بنيبة يبنئن ربٌعئ  

فى نفس  جنٌه يلرت  5.0. يع رقئ نة ب جنٌه يلرت  6.5.يٌبلغ رقئ نة بئيعئ  ألييئبق  77أيعئ  أليبٌع بنيبة  ىرتميط  ئف تفع أل
 .يلرت ( جنٌه 5.5.:  0202رن عئ   ثئنىألي بع ألي) 7.بنيبة  رتميط ألييع   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق.

:  0216رن عئ   أليثئيث)ألي بع رلٌمن جنٌه  028.1رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ  7.ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة  نخفض أل
 .(جنٌهرلٌمن  184:  0202رن عئ   ثئنى) ألي بع ألي 17.ألالٌ ألدأل  بنيبة    تفعألرقئ نة بئي بع ألييئبق  (.جنٌهرلٌمن  ..010



ة إخباريةنشر  ليسيكو مصر ش.م.م   
 

 

 11مه  5صفحت             0202 وىفمبر 17

:  0216رن عئ   أليثئيث)ألي بع  جنٌه يلرت  1.6.يٌبلغ  يئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي 147رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة  نخفضأل
على أليت ئيٌف  أليجنٌهتدألبٌ  خفض أليت ئيٌف فً ر   متأثٌ  قمة يئعد ألنخفئض أيعئ  غئ  أليبالط م. (ألير بع جنٌه يلرت  ..5.

7 رقئ نة بنفس أليفت ة 0ألنخفئض ألإلنتئج بنيبة  نرألينئتجة  أليحج  مفم أل ألإليتفئدة رن عد  ئيعرال  ألسجنبٌة على تعمٌض ب  تبطةرألي
 .0216رن عئ  

نتٌجة  ،يلرت  ألير بع( جنٌه 8.8.: 0202رن عئ   ثئنى)ألي بع ألي 127رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة  نخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق أل
 72.7إلنتئج بنيبة أل أل تفئع

نفس أليفت ة رن أليعئ  رلٌمن جنٌه فى  2.6رجرل خيئ ة رقئ نة برلٌمن جنٌه  72.6إيى يٌ ل رجرل  بح قطئع أليبالط أل تفع 
 .16.67ألي بع ي:ذأل   بحأليهئرش رجرل . ألييئبق

هئرش رجرل   تفعمأل (،جنٌهرلٌمن  0..1: 0202رن عئ   ثئنى7 )ألي بع ألي012رجرل ألي بح بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل
 7(.5.7:  0202رن عئ   ثئنىنقطة رجمٌة ) ألي بع ألي 11.8ألي بح برقدأل  

 

ألنخفض رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق ) 167حج  ربٌعئ  أليبالط بنيبة : ألنخفض 0202من عام  ة أشهر األولىعستالنتائج 
 م ،رت  ر بع( رلٌمن 1.6ألنخفض  ) 197ربٌعئ  أليرحلٌة بنيبة ألي . ألنخفضرلٌمن رت  ر بع 9..1رت  ر بع( يٌبلغ  رلٌمن 1..

  نخفضأل) 707  ربٌعئ  يبنئن بنيبة نخفضألرئ   رت  ر بع( 645,212 نخفضأل) 087حج  ربٌعئ  أليت دٌ  بنيبة  نخفضأل
 (.رت  ر بع 424,.02

 .جنٌه يلرت  6.8.عند  ثئبتئ   رتميط  ئفً يع  أليبٌعظل 

ة أش:  ألسميى رن عئ  تيعفى أليرلٌمن جنٌه  8.4.0رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ  167يبة ألٌ ألدأل  أليبالط بنألنخفض  
 .رلٌمن جنٌه( 991.8:  0216ة أش:  رن عئ  عيت)  0202

نخفئض إلنتٌجة  جنٌه يلرت  ألير بع 4...يٌبلغ  يئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي 67رتميط ت لفة ت نٌع أليرت  بنيبة  نخفضأل
مأليتى  ئيعرال  ألسجنبٌةب ر تبطةتأثٌ  تع ٌ  أليعرلة على أليت ئيٌف أليممرش معئ  أليمف  فى أليت لفة  فى قطئع أليبالط يغئ ألأيعئ  

عئ  أليأليفت ة رن بنفس 7 رقئ نة 16مفم أل  أليحج  أليتً أد  إيى ألنخفئض ألإلنتئج بنيبة ألإليتفئدة رن تعمٌض عد   ىفيئعد  
 .ألييئبق

 رلٌمن جنٌه عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق. 72.9  بحرلٌمن جنٌه رقئ نة برجرل  46.0يٌ ل  687بنيبة ي بح ألرجرل   تفعأل
 (.9.17: 0216رن عئ  تيعة أش:  ) 17.47نقطة رجمٌة يت ل  5.9ة أش:  ألسميى برقدأل  عيتأل تفع  نيبة هئرش  بح أليبٌنرئ 



ة إخباريةنشر  ليسيكو مصر ش.م.م   
 

 

 11مه  .صفحت             0202 وىفمبر 17

 خالطات المياه

 

 خالطات المياهتحليل قطاع 

 ٪ ة أش: عيت ٪ أليثئيثبع ألي  

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       ربٌعئ  خالطئ  أليرٌئه )بئيقطعة(

 %7. 65,461 373,.5 %..5 .15,75 13,757 ر  

 %. 51 . %. 1 . ت دٌ 

 %7. 1.575. 373..1 %.12 01.5.1 03.517 )بالقطعة(إجمال  مبيعات خالطات المياه 

 %(...) %... %... %(...) %... %... 7ٌعئ  ت دٌ  / إجرئيً أليرب

 %55 1.67 5.65 %.12 0265 0062 إيرار مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %5. ..13. ..737 %7. 51.7. 13.3. رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %.55 514.7 616.5 %535 465.7 613.5 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %555 (31.3) (37.1) %547 (5..5) (..54)   خالطئ  أليرٌئه  ت لفة ربٌعئ

 %55 14.5 51.6 %67 7..5 7.1 خالطئ  أليرٌئهرجرل ألي بح 

 %(57.7) %43.1 %15.3 %(...5) %55.5 %31.5 خالطئ  أليرٌئههئرش رجرل ألي بح 

 
 :0202من عام  الثالثالربع 

عن نفس أليفت ة رن أليعئ  قطعة  1,669قطعة رقئ نة بـ  584,.0يٌبلغ  67بنيبة  0202رن عئ   أليثئيثألي بع حج  ربٌعئ    تفعأل
 .(قطعة 9,906:  0202رن عئ   ثئنى) ألي بع ألي 57.حج  أليربٌعئ  بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق فقد أل .ألييئبق

 جنٌه 680.4:  0216  رن عئ أليثئيثألي بع ) جنٌه يلقطعة ...60يٌ ل إيى  7.رتميط  ئفى يع  بٌع أليقطعة بنيبة  نخفضأل
جنٌه  962.6: 0202رن عئ   ثئنى)ألي بع ألي 77.بنيبة  رتميط  ئفى يع  بٌع أليقطعة تفع ألرقئ نة بئي بع ألييئبق  .يلقطعة(
 .تش ٌلة أليرنتجئ مٌ جع ذيك إيى  يلقطعة(

رن  أليثئيثألي بع ) رلٌمن جنٌه 00يى رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يت ل إ 97رن أليعئ  بنيبة  أليثئيثألي بع ألٌ ألدأل     تفعأل
7 بٌنرئ بلغ  هذه ألينيبة عن 6..بلغ  نيبة ألٌ ألدأل  قطئع أليخالطئ  رن ألإلٌ ألدأل  أليرجرعة (. جنٌهرلٌمن  02.5:  0216عئ  

)  587ة ألالٌ ألدأل  بنيب   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  أل 7 رن إجرئيى إٌ ألدأل  أليرجرعة.8..نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق 
 (.جنٌهرلٌمن  11.6:  0202رن عئ   ثئنىألي بع ألي

يٌع س  جنٌه يلقطعة( 791.4:  0216رن عئ   أليثئيثألي بع ) جنٌه يلقطعة 1..90يٌبلغ  87.رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة   تفعأل
 809.4:  0202رن عئ   ئنىثي)ألي بع أل 157رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل .تش ٌلة أليرنتجئ  أليربئعة

 يلقطعة(. جنٌه

( جنٌهرلٌمن  12.4:  0216رن عئ   أليثئيثألي بع ) رلٌمن جنٌه  4.0يٌبلغ رقئ نة بئيعئ  ألييئبق  7..رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل
يبة بلغ  ن .( 81.87: 0216رن عئ   أليثئيثألي بع ) 0.87.نقطة رجمٌة يٌ ل إيى  16هئرش رجرل ألي بح برقدأل  نخفضأل رئ 

7 بٌنرئ بلغ  هذه ألينيبة عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق ..11أليرجرعة  إجرئيى رجرل  بحقطئع أليخالطئ  رن رجرل  بح 
 أليرجرعة. رجرل  بح7 رن إجرئيى 16.9

رجرل هئرش   تفعأل رئ ، (جنٌهرلٌمن  0.5:  0202رن عئ   ثئنى) ألي بع ألي 18.7رجرل ألي بح بنيبة   تفعألرقئ نة بئي بع ألييئبق 
نيبة رجرل  بح قطئع أليخالطئ  رن رجرل  بح بلغ   .(57..0:  0202رن عئ   ثئنى)ألي بع ألينقطة رجمٌة  5.5ألي بح برقدأل  

 .0202رن عئ   ثئنى7 فى ألي بع ألي2.4 ةأليرجرع
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 : 0202ة أشهر االولى من عام عستنتائج ال

 .قطعة( 0,121) ألنخفض 0216نفس أليفت ة رن عئ  بئ نة رق 7.بنيبة  0202عئ  رن  ىألسمييتيعة أش:  ألحج  ربٌعئ  ألنخفض 
 .تش ٌلة أليرنتجئ  نتٌجةجنٌه يلقطعة  5.5.6يٌ ل إيى  67 ئفى رتميط يع  بٌع أليقطعة بنيبة  نخفضأل

 89.4:  0216عئ  رن  تيعة أش: رلٌمن جنٌه ) 76.5يت ل  رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق 107بنيبة  ألالٌ ألدأل ألنخفض  
 من جنٌه(.رلٌ

رن  17..، بٌنرئ بلغ  نفس ألينيبة فى أليفت ة أليرقئ نة رن أليعئ  ألييئبق 87..بلغ  نيبة إٌ ألدأل  أليخالطئ  رن ألإلٌ ألدأل  أليرجرعة 
 أليربٌعئ .

يٌع س  رلٌمن جنٌه( 807.4:  0216رن عئ  تيعة أش:  ) جنٌه يلقطعة 909.8يٌبلغ  167أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 
 .رنتجئ  أليربئعةتش ٌلة ألي

هئرش  نخفض رئ ألرلٌمن جنٌه(  07.8:  0216رن عئ   تيعة أش: )رلٌمن جنٌه  10.9يٌبلغ  767رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل
 .( 07..7: 0216رن عئ    تيعة أش: ) 7..08نقطة رجمٌة يٌ ل إيى  14.5رجرل ألي بح برقدأل  

 (. 7..12: 0216رن عئ   تيعة أش:  ) 6.97أليرجرعة  رجرل  بح أليخالطئ  بئينيبة إيى رجرل  بحأل تفع  نيبة 

 

  المركز المال 

 58.1.,0: 0216) رلٌمن جنٌه 4..71,95 يتبلغ 06بنيبة  0202 يبترب ش  ة يٌيٌ م بن:ئٌة أليثئبتة ي مل ألسقٌرة  نخفض أل
أليرتبقٌة يرجرمعة يٌيٌ م  ىألضتقٌٌ  ألس  خفٌضيبنئن مق أل  أليش  ة بت ىف ىبٌع ألس ألض ال رن ررئ ٌع س أث   ،رلٌمن جنٌه(

 نتٌجة يفٌ مس  م منئ. ىأليعئير ىيتع س أليرخئط  مأليتأثٌ  على تقٌٌ  ألس رة ألالقت ئدٌة أليلبنئنٌة مأليتبئطؤ ألالقت ئد

رلٌمن جنٌه(  1,475.6: 0216) جنٌهرلٌمن  6..1,97يتبلغ  97بنيبة  0202 يبترب بن:ئٌة  أليرتدألمية  ملألسقٌرة  نخفض أل
 0202عئ   تيعة أش:  ألسميىخالل أليألنخفئض قٌ  أليرخ من ة نتٌجة ب فة أيئيٌ

 نتٌجةب فة أيئيٌة رلٌمن جنٌه(  1,575.4: 0216) .رلٌمن جنٌه 1,4.7.4يتبلغ  97يت ألرئ  بنيبة إجرئيً ألإل نخفض أل
 .مأليتى قئبل:ئ أل تفئع فى أ  دة أليرم دٌن 0202عئ  رن  تيعة أش:  ألسميىأليخالل  أليردٌمنٌة نخفئضأل

بن:ئٌة  جنٌهرلٌمن  1,085.7رقئ نة بـ  جنٌهرلٌمن  625.5يٌبلغ   جنٌهرلٌمن  76.8.رئ ٌعئدل  057إجرئيى أليدٌن بنيبة  نخفضأل
رن ألإلنخفئض  ىمجئء بئق يبنئن ىف ىبٌع أ ألضألإلنخفئض فى أليردٌمنٌة ٌ جع إيى  هذأل رن رلٌمن جنٌه 148تق ٌبئ   .0216عئ  

 .ئرلأليعرلٌئ  متحين  أس أليرئل أليع

بن:ئٌة  جنٌهرلٌمن  1,106.7رقئ نة بـ  هرلٌمن جنٌ 406.9يٌبلغ  جنٌهلٌمن ر 66.5.رئ ٌعئدل  87. ئفى أليدٌن بنيبة نخفض أل
 .0216عئ  

 2.81رقئ نة برعدل  2.74يت ل إيى  0202رن عئ   تيعة أش:  ألسميىأليخالل  نيبة  ئفى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌةتحين  نيبٌئ  
 .0216 فً ن:ئٌة عئ 

رلٌمن جنٌه  1,281.9رقئ نة بـ  هرلٌمن جنٌ 4.8يٌبلغ رلٌمن جنٌه  19.9.أم رئ ٌعئدل  27. أس أليرئل أليعئرل بنيبة  نخفضأل
 .فى أليرم دٌن مألي ٌئدة أليرخ من نتٌجة يإلنخفئض فى  0216بن:ئٌة عئ  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

رن أليرتمقع أن ٌيتر  ألالنتعئش فً أليطلب أليذي ش:دنئه خالل ألي بع  :0201وعام  0202ع من للربع الراب النظرة المستقبلية

فع نرم أليربٌعئ  فً ألي بع أليقئد  إيى د – 0201رع إضئفة أعرئل جدٌدة رن قبل يٌيٌ م فً عئ   -رن أليعئ  أن ٌؤدى  أليثئيث

ي ن ألإلدأل ة  ،خذة يليٌط ة علٌه على أليربٌعئ  فً ن:ئٌة أليعئ مأليعئ  أليرقبل. قد ٌؤث  ظ:م  فٌ مس  م منئ أليجدٌد مأليتدألبٌ  أليرت

 .رقئ نة بئيعئ  ألييئبقخالل أليعئ  أليرقبل  تمقف ألينرمٌأن  فى أليرجرل ال تتمقع

اٌّج١ؼبد فٟ أوزٛثش ٚأٚائً ٔٛفّجش فٟ االٔزؼبػ اٌزٞ ؽٙذٔبٖ خالي اٌشثغ اٌضبٌش. ِٓ اٌّزٛلغ أْ رؾٙذ  اس، اعزّش ِٓ األِٛس اٌّؾغؼخ

، ؽ١ش ٠زٛلغ اٌزٝ ال رضاي رؾىً أعبط ّٔٛ اٌطٍت ػٍٝ ِٕزغبد اٌؾشوخٌّج١ؼبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ِقش اعزّشاس ّٔٛ اٌّؾبس٠غ اٌؾى١ِٛخ ا

زٟ فشمزٙب اٌؾىِٛخ فٟ سفغ ل١ٛد اٌزخط١و اٌ ِب ٠زُ إٌٙبئٟ فٟ اٌؼبَ اٌّمجً ػٕذ ٍٙهفٟ ِج١ؼبد اٌزغضئخ ٚاٌّغز ل٠ٛبً  فش٠ك اٌّج١ؼبد ّٔٛاً 

 ..1.1ػبَ 

أػٍٝ ٚأْ ٠ؾٙذ رؼبفٟ اٌقبدساد إٌٝ  -فٟ اٌشثغ اٌضبٌش  ؽبداً  بً أزؼبؽاٌزٞ ؽٙذ  -اٌّزٛلغ أْ ٠غزّش ّٔٛ اٌقبدساد فٟ أٚسٚثب  ِٓ

 .1.15ِب لجً ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ ػبَ ِغز٠ٛبد 

ٕخفنخ ٚاٌؾذ ِٓ ػٍٝ إثمبء اٌزىب١ٌف ِؽش٠قخ ٌىٕٙب  ،األعٛاق ٚاٌطٍت، رؼًّ ١ٌغ١ىٛ ػٍٝ ص٠بدح اإلٔزبط رذس٠غ١بً  ِٝغ رؼبف

رذاث١ش اٌغالِخ  ال رضاياٌٛلذ ٔفغٗ،  ٝف ٌٍزؼبًِ ِغ رذاػ١بد ف١شٚط وٛسٚٔب.إلشاس٘ب خفل اٌزىب١ٌف اٌزٟ رُ رذاث١ش رشاعغ 

 ؼ١ٍّبد عبس٠خ.اٌّٛظفْٛ ٚاٌزٟ رنبف إٌٝ رىب١ٌف اٌاٌّؼّٛي ثٙب ٌزم١ًٍ اٌّخبهش اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب 

ثأْ  -ٚاٌّزغ١شاد غ١ش اٌّؼشٚفخ ؽٛي ف١شٚط وٛسٚٔب  حاٌؼذ٠ذ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌّخبهش -ؾزس ػٍٝ رٌه ، فئْ اإلداسح ِزفبئٍخ ث اً ٚثٕبء

رؾغٕبً  1.15شثغ ع٠ٕٛخ ٌؼبَ اٌ بئظ ٔز ظٙش ِزٛعو اٌشثغ اٌضبٌش ع١غزّش فٟ اٌؼبَ اٌّمجً ؽ١ش رزٛلغ اإلداسح أْ ٠   ٖاٌزؾغٓ اٌزٞ ؽٙذ

 .ٜسثغ فشد ٜاٌّٛع١ّخ فٟ أ منب٠بٓ ٔزبئظ اٌشثغ اٌضبٌش ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌػٍِؾٛظبً 

غ١ش ِؤوذ، ؽ١ش ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ؤدٞ ػٛدح ظٙٛس اٌف١شٚط ٚأؼىبط ِّبصً ٌجؼل االٔفزبػ  .1.1ال ٠ضاي اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ 

وزٛثش أ ٝف اياٌزذاٚؽشوخ ظٙش ٔزٛلؼٗ. ِٚغ رٌه، ال ر   وٕب اٌزٞ طج١ؼٝااللزقبدٞ اٌزٞ ؽٙذٔبٖ ٘زا اٌق١ف إٌٝ رفبلُ اٌزجبهؤ اٌّٛعّٟ اٌ

 إؽبساد ٌٍزجبهؤ ؽزٝ ا٢ْ. ٜٚأٚائً ٔٛفّجش أ

عؼً اٌغٛق غ١ش لبثً ٌٍزٕجؤ ثؾىً وج١ش  ٌٝجٕبْ ف ٝاٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ فرغزّش األصِخ  )تحريث(: -إعارة هيكلة ليسيكو لبنان

 أػّبي ١ٌغ١ىٛوزٌه اٌغٛق ٚ ع١جذٚ ػ١ٍٙب ٝاٌزٕجؤ ثبٌى١ف١خ اٌز اً ذػبَ. ٚ٘زا ٠غؼً ِٓ اٌقؼت عثؾىً  ٚرؾذ ِٓ إٌؾبه االلزقبدٞ

 خالي ثم١خ اٌؼبَ. فٝ ٌجٕبْ

ٌجٕبْ ٌٍؾقٛي ػٍٝ  ٝف ّقشف١خاٌجالد ٚاٌؾبعخ إٌٝ خفل د٠ْٛ اٌ ٝاٌّٛعٛد ف ّخضْٚؽزٝ ا٢ْ رغزخذَ ١ٌغ١ىٛ ١ِضرٙب ِٓ اٌ

 ِٓ اٌؼ١ٍّبد. ٝإ٠غبث ٜاٌغٛق سغُ أخفبك اٌّج١ؼبد. وّب رؾبفع اٌؾشوخ ػٍٝ رذفك ٔمذ ٝؽقزٙب ف

ع١ّغ د٠ٛٔٙب  ٪ ؽ١ش أْ اٌؾشوخ اٌزبثؼخ عذدد فؼ١ٍبً ..5ثٕغجخ  ٜاٌذفغ إٌمذ ظبَ، رزٛلغ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ االٔزمبي إٌٝ 1.15ٔفٟ ػبَ 

 اٌّقشف١خ ٚرؾزبط ا٢ْ إٌٝ ر١ٌٛذ إٌمذ ثبٌؼٍّخ اٌقؼجخ ٌغذاد اٌّٛسد٠ٓ.

٪ .1ِغ أخفبك اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  .1.1بَ رؼزمذ إداسح ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ أْ اٌؾشوخ لذ ؽممذ ِىبعت وج١شح فٟ ؽقزٙب اٌغٛل١خ فٟ ػ

 ٕ٘بن. ؾذسم١ّخ ِطٍمخ ثغجت األصِخ االلزقبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌزٟ رو

ِغ أخفبك لٛٞ فٟ ل١ّخ اٌؼٍّخ  إٌٝ ؽذ وج١شغ١ش ِؤوذح  1.15ٚاٌغ١بع١خ فٟ ٌجٕبْ ٌؼبَ  ١خاٌىٍ ٠خااللزقبداٌزٛلؼبد ضاي رال 

 ػ١ٍّخ إػبدح ا١ٌٙىٍخ ٘زٖ.رٛل١ذ ٚ ١خِغ ػذَ رأوذ ِؼظُ اٌخجشاء ِٓ و١فٌٚىٓ  ،ٚإػبدح ١٘ىٍخ مخّخ ِزٛلؼخ فٟ ِشؽٍخ ِب

إٌٝ ؽذ وج١ش وّب ٟ٘ ا٢ْ، فّٓ اٌّزٛلغ أْ رؼٛد ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ إٌٝ اٌشثؾ١خ اٌّؾذٚدح فٟ  1.15إرا ظٍذ اٌج١ئخ االلزقبد٠خ فٟ ػبَ 

 اٌجٕٛن ثؾىً أعبعٟ. عذادأْ رُ ثؼذ سفذح اٌمذ٠ّخ ٌؾشوخ ١ٌغ١ىٛ ِقش األٚرجذأ فٟ عذاد  1.15ػبَ 
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ِغ ٚؽذ٠ذ.  فبٚدخنغ ٌز٠ اٌجالد ٝف ٝٚاٌغ١بع ٜمٛء ػذَ ا١ٌم١ٓ االلزقبد ٝرٛلؼبد ألػّبي ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ، ف ِٜٚغ رٌه، فئْ أ

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

رض١ش٘ب ٘زٖ اٌزغ١١شاد  ٝقبسٜ عٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبثٍخ ٌٍزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌؾب١ٌخ ٌزغٕت أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّخبهش اٌزٌجٕبْ ل

 .ّزبؽخٌٍٚؾقٛي ػٍٝ أفنً فبئذح ِٓ اٌفشؿ اٌ

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

 االخجبس٠خ ٌٕزبئظ األػّبي.

 

 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد أليش  ئ  ألي ألجدة فً إنتئج ألسدمأل  ألي حٌة LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY يٌيٌ م ) ر  ألسي:  :

هذه  فًعئرئ  82ر   ، مبخب ة ت ٌد عن فى  ب  أليش  ئ  أليرنتجة يلبالط أمبئيجمدة أليت دٌ ٌة بئيش ق ألسميط مأٌضئ مألحدة رن 
 ألي نئعة مبخب ة أٌضئ فً أعرئل أليت دٌ  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت ٌد عن عش أل  أليينٌن.

 
ع تترتع يٌيٌ م بر ألٌئ تنئفيٌة نتٌجة ألالنخفئض ألي:ئ  فً ت لفة أليعرئية مأليطئقة مألاليتثرئ  ألينئتجة عن أليحج  ألالقت ئدي يلنشئط مأليرمق

يت ألتٌجٌة أليتيمٌقٌة يش  ة يٌيٌ م تعترد على أليتخدأل  ر ألٌئ أليت لفة اليت:دألف أليحج  . إن ألإلفً ر  أليجغ ألفً مألاليت ألتٌجً 
 . تنئفيٌة ألس ب  رن ألييمق بجمدة عئيٌة مبأيعئ 

 
، مي:ئ تمألجد هئ  بئيررل ة أليرتحدة مبأيمألق أخ ى عدٌدة ألي حٌة تقم  يٌيٌ م بت دٌ  رئ ٌ ٌد عن ن ف إنتئج:ئ رن ألسدمأل 

  ألي رٌئ  أليتً ٌت  ت دٌ هئ تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجئ ٌة أليخئ ة بلٌيٌ م رع إن:ئ تنت  أٌضئ برئ  ئ  معالرئ  بأم مبئ، مألن رعظ
  تجئ ٌة يش  ئ  أم مبٌة.

 
 

 لمزير من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طئه  ج. غ غم 
   + .02 815 2211  تلٌفمن:
   + .02 815 2206  فئ س:
  tgargour@lecico.com :ألي ت منًب ٌد 

 

 

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

 
 برئ تتطئبق أم تترئثل رع  يتًألهذه ألينش ة قد تحتمى بعض ألسيفئظ "قمألج  ألينظ ة أليريتقبلٌة" تتعلق بأعرئل ممظئجف أليش  ة م

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

تحرل نيبة رن أليرخئط  أم عد  أليتأ د أم  أليتًألإل دأل أل  أليريتقبلٌة أم أليرمضمعئ   فًأٌضئ قد تع س مج:ة نظ  أليش  ة 
 أليتًقد تختلف رع ألينتئج  أليريتقبلٌة  أليتًأليف مض.  ثٌ  رن أليعنئ   قد تيبب ألينتئج  أليحئيٌة أم ألسدألء أم أليتنفٌذ سهدألف أليش  ة م

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

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

 قائمة الرخل 

 % ة أش: عيت % أليثئيثألي بع  

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

       

 %.7 1.50761 .1.53.6 %1. 1.265 1.165 صاف  المبيعات 

 %71 (7...5,5) (5,3.7.5) %3. (536.5)  (4.7.5)  ت لفة أليربٌعئ   

 %.1 03.65 13165 %.11 1567 363. مجمل الربح 

 %(3.7) %..53 %1.. %..1 %3.. %55.3 ( 7هئرش رجرل ألي بح )

       

 %73 (5..55)  (5.5.)  %3. (35.5)  (33.5)  ر ئ ٌف تم ٌع

 %75 (536.3)  (555.5)  %1. (45.5)  (45.7)  ر ئ ٌف إدأل ٌة

 %1. 3..5 5.. %551 ..3 3.4 تشغٌل أخ ي  إٌ ألدأل

 %566 (35.7)  (51.7)  %567 (3..5)  (57.1)  ر  مفئ  تشغٌل أخ ي

 %352 (3160)  (11561)  %71 (.336)  (0163)  التشغيل خسائر

 - - - - - - (7أليتشغٌل) أ بئحهئرش 

       

 - ..4 ... - 1.4 ... أليتثرئ أل إٌ ألدأل  

 %557 3.4 ...5 %5173 ..5 51.3 ترمٌلٌة إٌ ألدأل 

 %.5 (557.1)  (77.3)  %.4 (51.5)  (..15)  ر  مفئ  ترمٌلٌة 
 %.. (15261)  (.1776)  %57 (5063)  (.356)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 ٌبة محقمق ألسقلٌةهئرش ألي بح قبل أليض 
- - - - - - 

 %77 (15.5)  (57.4)  %.54 (4.4)  (6.5)  ض ألجب دخل أليعئ  

 - (5.5)  5.. - (3..)  5.. ض ألجب أليدخل أليرؤجلة 

 %7. (02067)  (1.165)  %11 (5762)  (.556)  بعر الضريبة الخسارة

 - - - - - - هئرش ألي بح بعد أليض ٌبة

       

 - (3..)  3.4 %37 (..5)  (4..)  حقمق ألسقلٌة 

 %1. (02362)  (1.065)  %11 (5561)  (5163)   الخسارة ىصاف

 - - - - - - (7هئرش  ئفً ألي بح)
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 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 

 

 )%(  قائمة المركز المال 

  يبترب  2. )رلٌمن ج. (
0202 

دٌيرب   1.
0216 

02  /16 

    

 %.53 ...51 1..57 ألينقدٌة

 %74 ..45. 7.7.1 أليرخ من

 %5.5 655.5 4..66 ردٌنمن

 %31 4..5 6.5 ريتحق رن أط ألف ذمي عالقة

 %5. .1.7556 .536..1 إجمال  األصول المتراولة
 

   

 %.7 1357.3 5615.3 األفٛي اٌضبثزخ )فبفٟ(

 %73 5..1 15.4 أفٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %511 ..4 7..1 ف١ز ِؾشٚػبد رؾذ اٌزٕ

 %.4 ..51 ..5 اعزضّبساد أخشٞ

 %67 15.3 54.3 أٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً

 %71 035161 1.5367 إجماني األصىل طىيهت األجم 

 %52 5.13562 .3.3076 إجماني األصىل 
    

 %71 5576.1 1..75 ثٕٛن عؾت ػٍٟ اٌّىؾٛف

 %377 11.5 73.4 ألغبه رغزؾك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %.55 ..574 177.1 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %.55 374.5 445.3 سفذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %5 1.7 5.. هشاف رٚٞ ػاللخِغزؾك أل

 %5.37 6.. 6.5 ِخققبد

 %5. 1.7.261 365...1 إجماني االنتزاماث انمتذاونت
    

 %75 ..51 7..3 لشٚك ه٠ٍٛخ األعً

 %61 3.7 1.3 اٌزضاِبد أخشٜ ه٠ٍٛخ األعً

 %.7 7.5 6.7 ِخققبد

 %7. ..13 11.5 ّؤعٍخ اٌمش٠جخ اٌذخً 

 %51 5560 7163 طىيهت األجم  ثإجماني االنتزاما

 %5. 1.55567 1.73567 ثإجماني االنتزاما
    

 %1. .5.6 .056 ؽمٛق األل١ٍخ 

 %..5 ....4 ....4 سأط اٌّبي اٌّقذس

 %67 1557.1 5435.4 اؽز١به١بد 

 %4.4- 5..5 (77.7) شؽٍخثبػ اٌّاإلساٌخغبئش / 

 %64 (1.7.3) (5.1.4) اٌؼبَ  خغبئش اٌفزشح /فبفٟ 

 %72 003565 11.563 إجماني حقىق انمهكيت 

 %52 5.13562 .3.3076 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 

%88 )203.0( )177.9( فبفٟ )خغبسح( اٌفزشح لجً اٌنشائت ٚاٌؾمٛق غ١ش اٌّغ١طشح

%98 89.7 87.8 إ٘الن األفٛي اٌضبثزخ ٚفشٚق اٌزشعّخ

- 2.4 )0.8( اعزٙالن األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ ٚفشٚق اٌزشعّخ

- 0.0 7.0 اعزجؼبد أفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%0 21.1 0.0 مش٠جخ اٌذخً

%59 )36.6( )21.6( مش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح

%0 1.2 0.0 مش٠جخ اٌذخً اٌّؤعٍخ

- 0.8 )0.1( خغبئش )أسثبػ( سأعّب١ٌخ

- 0.0 1.1 خغبئش )أسثبػ( ث١غ اعزضّبساد أخشٜ

%570 5.4 30.9 رذػ١ُ ِخققبد ٚفشٚق اٌزشعّخ

%28 )0.1( )0.0( ِخققبد أزفٝ اٌغشك ِٕٙب

%101 45.0 45.6 ؽقخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبػ

%0 )6.1( 0.0 اٌزغ١ش فٝ ؽمٛق األل١ٍخ

- 5.6 )73.3( اٌزغ١ش فٝ اؽز١بهٝ اٌزشعّخ

%199 73.9 147.1 اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ

%14 70.8 9.8 اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ

%516 30.1 155.5 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ

%176 )16.3( )28.8( ِخققبد ِغزخذِخ

- 2.7 )3.2( اٌفشق إٌبرظ ػٓ إصجبد اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ الٚساق اٌمجل ه٠ٍٛخ االعً

%207 86.6 179.0 صافً انىقذيت انمتاحت مه /)انمستخذمت فً( أوشطت انتشغيم

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت االستثمار

%89 )48.8( )43.3( اٌّذفٛع فٟ ؽشاء األفٛي اٌضبثزخ ٚاٌّؾشٚػبد

- )0.7( )0.0( أفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%404 1.2 4.9 اٌّؾقً ِٓ ث١غ االعزضّبساد األخشٜ

%14311 1.5 213.0 ِزؾقالد ِٓ ث١غ أفٛي صبثزخ 

- )11.1( 10.3 )إٌمـ( / اٌض٠بدح فٝ اٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً

- )57.9( 184.9 صافً انىقذيت انمتاحت مه/ )انمستخذمت في( أوشطت االستثمار

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت انتمىيم

%0 58.6 0.0 )اٌّغذد( /اٌّؾقً ِٓ اٌمشٚك ه٠ٍٛخ األعً 

%705 6.8 48.1 )اٌّغذد( /اٌّؾقً ِٓ اٌغضء اٌؾبٌٟ ٌالٌزضاِبد ه٠ٍٛخ األعً

%0 )2.3( 0.0 ص٠بدح / )ٔمـ( فٟ اٌغضء اٌؾبٌٟ ٌالٌزضاِبد لق١شح األعً

%53 )48.5( )25.8( رٛص٠ؼبد ػب١ٍِٓ ِذفٛػخ

%152 14.6 22.3 صافً انىقذيت )انمستخذمت فً(/ انمتاحت مه أوشطت انتمىيم

%892 43.3 386.2 صافي انتغير في انىقذيت وما في حكمها خالل انعاو

%92 )1145.2( )1057.2( فبفٟ إٌمذ٠خ ِٚب فٟ ؽىّٙب أٚي اٌفزشح

%61 )1101.9( )671.0( صافي انىقذيت وما في حكمها أخر انفترة

انربع انثانث


