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 0202عام  نتائج أعمال
 

األعمال  ( نتائج LCSW.CA; LECI EY)رمز األسهم: أعلنت لٌسٌكو مصر :1002مارس 0في  اإلسكندرية

 .4242عام  عنالمجمعة 

 نتائج الشركة  ىعللمحه 
 

 0202من عام  رابعالالربع 
 

 لطبع اٌقذٟ(. ٪١ٍِ89.5ْٛ ج١ٕٗ ) 988.6ٌزجٍغ  ٪81اإل٠شاداد ثٕغجخ  سرفؼذا ِٓ 

  غ ـج١ٌٍ ٪3ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـدج اسرفغ ا١ٕٗ، وّب ـ١ٍِْٛ ج 678.3ٍغ ـٌزج ٪86إ٠شاداد اٌقذٟ ثٕغجخ اسرفؼذ

 رقذ٠ش(. ٪ ١ٍِ76.3ْٛ لطؼخ ) 8.5

 9.5 جٍغ١ٌ  ٪59دجُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  اسرفغ١ٍِْٛ ج١ٕٗ، وّب  578ٌزجٍغ  ٪59إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  اسرفؼذ 

 ٠ش(.رقذ ٪١ٍِ57.8ْٛ ِزش ِشثغ )

 ١ٌجٍغ  ٪59ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌدجُ  سرفغاّب و١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  57.7ٌزجٍغ  ٪83 إ٠شاداد خالهبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ سرفؼذا

 لطؼخ.  57,881

 ٌػٓ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 87 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ  86.3 ذثٍغ خ١رؾغ١ٍخغبسح  شاثغعجً اٌشثغ ا

 .5183 ِٓ ػبَ شاثغاٌشثغ اٌ

  اٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 38.6 خغبسح١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ ثقبفٝ  51.5 ذثٍغخغبسح  ٝفبف ثغاٌشاعجً اٌشثغ

 .5183 ِٓ ػبَ اٌشاثغ

 0202عام 
 

  لطبع اٌقذٟ(. ١ٍِ81.6ْٛ ج١ٕٗ )  5,188.5% ٌزجٍغ86اإل٠شاداد ثٕغجخ أخفنذ ِٓ % 

 88اٌّج١ؼبد ثٕغجخ دجُ  أخفل وّب١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  8,831.7% ٌزجٍغ 88إ٠شاداد اٌقذٟ ثٕغجخ  أخفنذ %

 % رقذ٠ش(. ١ٍِ71.5ْٛ لطؼخ ) 7جٍغ ١ٌ

 ١ٌجٍغ 1دجُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفل وّب١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  715.6% ٌزجٍغ 3إ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  أخفنذ %

 % رقذ٠ش(.١ٍِ55.7ْٛ ِزش ِشثغ ) 83.1

 7دجُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  سرفغا ّبث١ٍِٕ١ْٛ ج١ٕٗ،  77.5% ٌزجٍغ 7ثٕغجخ  إ٠شاداد خالهبد ا١ٌّبٖ أخفنذ %

 لطؼخ.  ١ٌ19,856قً اٌٝ 

  ًاٌؼبَ  فٝ ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 11.5 ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ج١ٕٗ، ِمبسٔخ  865.8 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍخغبسح  5151ػبَ عج

 .اٌغبثك

 ٍاٌؼبَ  ف١ٍِْٝٛ ج١ٕٗ  531.6خغبسح ١ٍِْٛ ج١ٕٗ، ِمبسٔخ ثقبفٝ  551.9فبفٝ خغبسح ثٍغذ  5151ػبَ  ذعج

 اٌغبثك.
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 .5151ػبَ  ٝف اً وج١ش بً رمذِد ١ٌغ١ىٛ أدشصٌمذ لبئالً: رئٌس مجلس اإلدارة  -قد علق السٌد / جلبرت غرغورو

ؼٍٝ اٌشغُ فٚافٍذ ١ٌغ١ىٛ ػ١ٍّبرٙب هٛاي فزشح اٌٛثبء، ِغ رٕف١ز أفنً اٌّّبسعبد ٌغ١بعبد اٌقذخ ٚاٌغالِخ ٌذّب٠خ اٌّٛظف١ٓ. 

 ثغجت ٝاٌثبٔفٟ اٌّج١ؼبد فٟ اٌشثغ  وج١شاً  ٔزب  ثغجت اٌف١شٚط، فمذ ؽٙذٔب أخفبمبً إلا ٌٍٝغب٠خ ف ِذذٚداً  ِٓ إٔٔب ٚاجٕٙب امطشاثبً 

 أٚسٚثب. ٝاإلغالق ف

ٌجٕبْ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ األصِخ االلزقبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌزٟ  ٝف ؼ١ٍّبداٌإػبدح ١٘ىٍخ  ٝ، ارخزٔب خطٛح سئ١غ١خ أخشٜ ف5151ػبَ  ٝف

ِثً ٌٍطبلخ األاإلعزغالي رشؽ١ذ اٌزىٍفخ ٚفٝ جذء اٌغ١ً ثؾىً وج١ش ثغجت ِٓ خفل خغبئش اٌزؾ١ٌغ١ىٛ ٕ٘بن. رّىٕذ ظٙشد 

عذاد وبْ األثش اٌّؾزشن ٌزٌه ٘ٛ ٚاٌضائذح.  ادِٓ ث١غ جضء وج١ش ِٓ اٌؼمبس . وّب رّىٕب أ٠نبً 5183ػبَ  ٝفاٌزٝ ثذأد  اإلٔزبج١خ

 ّجّٛػخ.اٌد٠ْٛ  ّٝب أدٜ إٌٝ أخفبك وج١ش ف، ١ٍِِْٝٛ دٚالس أِش٠ى 87اٌجبٌغخ ١ٌٚغ١ىٛ ٌجٕبْ ثبٌىبًِ  ٌؾشوخ ذ٠ٓفبفٝ اٌ

أسثغ عٕٛاد ػٍٝ  ٍٝٛدذح فٌألً رىٍفخ ِغ رذم١ك ِغبّ٘خ ٘زا اٌمطبع  ٝف ل٠ٛبً  فٟ ِقش، ؽٙذد إػبدح ١٘ىٍخ ػ١ٍّبد اٌجاله رذغٕبً 

 .اإلٔزب  اٌشغُ ِٓ أخفبك أدجبَ

٪ 76ذ٠ْٛ ثٕغجخ اٌ ٌٝجٕبْ، إٌٝ خفل فبف ٝف ٝاألسام ، إٌٝ جبٔت ث١غ٠خٔمذرذفمبد فٟ ج١ّغ اٌؼ١ٍّبد، أدٜ رشو١ضٔب ػٍٝ ر١ٌٛذ 

 ١ٍِْٛ ج١ٕٗ، ٚ٘ٛ أدٔٝ ِغزٜٛ د٠ْٛ ِٕز أوثش ِٓ ػمذ. 977ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ إٌٝ 

أخفبك أعؼبس رٌه أعؼبس اٌفبئذح إٌّخفنخ ٚ ٌٍٝقٕبػخ ثّب فٜ اٌزٜ لذِزٗ ٌذػُ االلزقبدٔزٛجٗ ثبٌؾىش ٌّخزٍف اٌذىِٛبد ػٍٝ ا

 اٌٍّّىخ اٌّزذذح. ٝٚدػُ األجٛس ف ِقش ٝف ٝاٌغبص اٌطج١ؼ

 ،د٠غّجش ٝف ٌٍؼّالءوج١شح  ِخققبد ٔمَٛ ثزذػ١ُأْ  أ٠نبً  ّب امطشسٔب. وٝاٌشثغ اٌثبٔ ٍٝؼبَ أثش اٌزجبهؤ فاٌىبٍِخ ٌرظٙش ٔزبئج 

رذػ١ُ  5158 ِٓ ػبَ د١ث رزطٍت اٌزغ١١شاد فٟ ِؼب١٠ش اٌّذبعجخ اٌّقش٠خ ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اػزجبساً 

 اٌمذ٠ّخ. اٌؼّالءاٌخبفخ ثأسفذح  ّخققبداٌ

اٌزؾغ١ً ِٚٓ د١ث ػ١ٍّبد خبفخ  ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  وج١شاً  اٌؼبَ اٌّمجً ٚعٕمذَ رذغٕبً  ٝػٍٝ ٘زٖ األسلبَ ف ٝأْ ١ٌغ١ىٛ عزجٕأثك 

 أٔؾطخ اٌزؾغ١ً. اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ِٓ

١ٌغ١ىٛ ألٜٛ ٔزبئجٙب ِٕز أوثش لذِذ اٌشثغ اٌشاثغ  ٝف :لبئالً  لٌسٌكو مصر الرئٌس التنفٌذي لشركة -وأضاف السٌد/ طاهر غرغور

رجبٚص  ٝ، اعزّش اٌطٍت فاٌشثغ اٌثبٌث ٝإٌؾبه. وّب ف ص٠بدحِٓ اإللزقبدٜ  ِٓ ػبَ ػٍٝ خٍف١خ اٌّج١ؼبد اٌم٠ٛخ ٚٚفٛساد اٌذجُ

 اٌطٍت. ٘زا ِٛاوجخ ٝفؼٛثخ ف ١ٌغ١ىٛاإلٔزب  ٌّؼظُ فٕبػزٕب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ، ٚٚاجٙذ 

ٚدفؼذ  ،خفنذ رىب١ٌف اإلٔزب  ٝاٌزاإللزقبج١خ ٚفٛساد اٌذجُ  اإلعزفبدح ِٓ ِغ اٌشاثغ ص٠بدح اإلٔزب  فٟ اٌشثغلٌسٌكو ٚافٍذ 

 .ٝإٌٝ أػٍٝ ِغزٜٛ ٌٗ ٘زا اٌؼبَ ٚرذغٓ ثؾىً ٍِذٛظ ػٓ اٌؼبَ اٌّبم ٝاإلجّبٌاٌشثخ ٘بِؼ 

ثؼذ اٌزغ١١شاد اٌّؼٍٕخ ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إلػذاد اٌزمبس٠ش ؼّالء ٌٍ خلؼغ١ش ِزٛ بدِخققرذػ١ُ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ، امطشسٔب إٌٝ 

١ٍِْٛ  59.8ص٠بدح فبفٝ ِقشٚفبد اٌزؾغ١ً األخشٜ ثّجٍغ . ٚلذ ٔزج ػٓ رٌه 5158اٌّب١ٌخ ِٚؼب١٠ش اٌّذبعجخ اٌّقش٠خ ٌؼبَ 

 سثغ ع٠ٕٛخ ِٕز أوثش ِٓ ػبَ. ١خخغبسح رؾغ١ٍ لًأ ٕبدمم مذفػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زٖ اٌّخققبد، ٚ٘زا اٌشثغ. فٝ ج١ٕٗ 

 ٚرنبفشأٔؾطخ اٌزؾغ١ً ِٓ  ٠خلِٛغ رذفمبد ٔمذ٠خ  اٌشاثغ اٌشثغخالي ش ١ٚخفنٕب اٌذ٠ْٛ ثؾىً وج ٠خٔمذرذفمبد ٌمذ لّٕب ثز١ٌٛذ 

 .٠ٍّٓٛسدٌٌزّذ٠ذ ؽشٚه اٌغذاد  جٙٛداٌ

 ٝخغبسح سثغ ع٠ٕٛخ ف ٝ٘ٛ ألً فبف ٝإجّبٌٟ األسثبح ٚأخفبك ِقشٚفبد اٌز٠ًّٛ، وبْ اٌزأث١ش اٌقبففٝ  اٌىج١ش زذغٓاٌِغ 

د١ث رؾ١ش ، ٠5158نؼٕب ػٍٝ أعظ ج١ذح ٌؼبَ ٌٍٕزبئج  ٘زا اإلغالق األلٜٛ ّخققبد اإلمبف١خ.اٌأوثش ِٓ ػبَ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ 

ْٛ ، ٚٔأًِ أْ ٠ى5158ػبَ  ٠ٝجت أْ ٠غزّش ف 5151ِٓ ػبَ  ٝؽٙذٔبٖ فٟ إٌقف اٌثبٔ ٜإٌٝ أْ رؼبفٟ اٌطٍت اٌزاٌّؤؽشاد اٌّجىشح 

 .5151فٟ ػبَ  ذٔب٘بامطشاثبد اعزثٕبئ١خ ؽٙ ٜرٌه دْٚ أ

 ذظٝعز -ٚوٍٙب رّش ثؼذح عٕٛاد ِٓ اٌشوٛد أٚ إٌّٛ اٌّذذٚد ٌٍغب٠خ  -ٔذٓ ِزفبئٍْٛ ثأْ ِقش ٌٚجٕبْ ١ٌٚج١ب ػٍٝ اٌّذٜ اٌّزٛعو 

 ّج١ؼبد.ّٔٛ اٌغش٠غ إٌٝ ص٠بدح اٌطٍت ٠ٚغّخ ٌٕب ثز ِّٜب ع١ؤد ٜزمشاس إٌغجٟ ٚاالٔزؼبػ االلزقبدثفزشح ِٓ االع
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ٌزىب١ٌف ا حإداس ٝاٌزذغ١ٓ اٌّغزّش فػٍٝ ص٠بدح اإلٔزب  ٚص٠بدح اٌّج١ؼبد إٌٝ ألقٝ دذ ِغ اٌؼًّ  ٝزظً ِّٙخ ١ٌغ١ىٛ اٌّغزمج١ٍخ ٘ع

أْ فش٠ك إداسح  ٘زا ػٍٝ ػٛاًِ خبسج١خ، ٌٚىٓ وٓ ِطّئٕبً  ٝٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ. ٠ؼزّذ اٌىث١ش ِٓ ٔجبدٕب ف

 ِٛلف. ٜفٟ أّٚجبالد ٘زٖ اٌ ًٝ ٌزذم١ك أفنً إٌزبئج اٌّّىٕخ ف١غ١ىٛ ثأوٍّٗ ع١ٛافً اٌؼٌّ
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 إيرادات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % السنة % اٌشاثغالربع  

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

 %18 8789.8 8831.7 %886 619.3 678.3 الصحً 

 %38 189.7 715.6 %859 837.3 578.1 البالط

 %39 77.5 77.5 %883 51.8 57.7 خالطات المٌاه

 %11 2.34311 2.25512 %221 52213 62513 صافي المبيعات 

 %(8.3) %91.6 %81.6 %(5.9) %81.1 %89.5 (٪الصحً/ صافً المبٌعات )

 %17 (5,131.8) (8,159.1) %815 (817.7)  (887.3)  تكلفة المبٌعات  

 %(1.7) %(13.6) %(11.1) %(86.1) %(37.8) %(17.5) (٪تكلفة المبٌعات / صافً المبٌعات )

 %32 25211 22312 %652 2512 3114 مجمل الربح 

 %1.7 %81.7 %88.5 %86.1 %5.3 %88.1 ( ٪هامش مجمل الربح )

 %18 (658.3)  (579.9)  %11 (73.8)  (93.7)  مصارٌف توزٌع وإدارٌه )م.ت.أ(

 %(1.7) %(86.3) %(86.8) %(6.3) %(88.5) %(88.6) (٪م.ت.أ / صافً المبٌعات )

 %919 (87.1)  (18.1)  - 7.8 (78.9)  /)مصروفات( تشغٌل أخرىتصافً إٌرادا

 %6.8 %(1.9) %(7.8) - %8.7 %(9.1) (٪/)مصروفات( تشغٌل أخرى )تصافً إٌرادا

 %252 (1112)  (23215)  %24 (5112)  (2313)  التشغيل خسائر

 - - - - - - (٪هامش أرباح التشغٌل )

 %14 (23113)  (22216)  %32 (3513)  (2112)  الخسارةصافي 

 - - - - - -  (٪)هامش صافً الربح 

 
 اوتعاش انمبٍعات ٌؤدي إنى اوخفاض كبٍر فً انخسائر: 2222مه عاو  انرابعانربع 

اٌطٍت  ص٠بدح، د١ث عبػذ أنّبَ ػّالء جذد ٚرق١ّّبد جذ٠ذح ػٍٝ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكفٟ اٌّج١ؼبد  اً ِغزّش بً أزؼبؽ١ٌغ١ىٛ  ظٙشدأ

 األدٚاد اٌقذ١خ ِغ رؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ جذد خالي اٌشثغ اٌغبثك. اإلٔزبج١خ ِٓفٟ ص٠بدح لذسرٙب ١ٌغ١ىٛ ٚاعزّشد 

ِٓ  اٌشثغ اٌشاثغ) ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 988.6ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَزشح ثٕفظ اٌف٪ ِمبسٔخ 81ثٕغجخ   اٌشثغ اٌشاثغاٌؾشوخ خالي إ٠شاداد  ذسرفؼا

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  ٪67ذ اإل٠شاداد اٌّذ١ٍخ ثٕغجخ سرفؼا .بدمطبػفٝ وً ا٠ٌشاداد اإل سرفبعِغ ا( ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 855.6:  5183ػبَ 

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  ٪7إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ  فؼذسر، وّب ا١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 585:  5183ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ١ٍِْٛ ج١ٕٗ ) 516.8 ٌزجٍغ

 .١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 681.6:  5183ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ١ٍِْٛ ج١ٕٗ ) 668.7ٌزجٍغ 

اإل٠شاداد  ذسرفؼا .(ج١ٍِٗ١ْٕٛ  898.7:  5151ِٓ ػبَ  ٌثثباٌشثغ اٌ) ٪81اال٠شاداد ثٕغجخ  ذسرفؼاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

ذ سرفؼّب او١ٍِْٛ ج١ٕٗ(،  596.8:  5151ِٓ ػبَ  ٌثثباٌشثغ ا١ٌٍِْٛ ج١ٕٗ ) 516.8اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغسٔخ ثبٌِمب ٪1اٌّذ١ٍخ ثٕغجخ 

 .(١ٍِْٛ ج١ٕٗ 537.3:  5151ِٓ ػبَ  ٌثثباٌشثغ ا١ٌٍِْٛ ج١ٕٗ ) 668.7ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  ٪88إ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ 

ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ) ج١ٍِٗ١ْٕٛ  887.3ٌزجٍغ  ٪5بسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ ِم اسرفبػبً هف١فبً  ّج١ؼبداٌرىٍفخ  ذسرفؼا

 .غبثكٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌِمبسٔخ ث٪ 67 ٝدجُ اإلٔزب  دٛاٌاسرفبع ٔز١جخ ( ج١ٍِٗ١ْٕٛ  817.7:  5183

دجُ اسرفبع ٔز١جخ  ،١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 731.8:  5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث ٪ )اٌشثغ 7ذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ سرفؼِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

إٌٝ أدٔٝ  ذص٠بدح اإلٔزب  ٚٚفٍاإللزقبد٠خ ِغ ٛدذح ِٓ ٚفٛساد اٌذجُ اٌ ٍفخِزٛعو رى داعزفبدفمذ ِٚغ رٌه،  .٪56 ٝاإلٔزب  دٛاٌ

 ِٕز أوثش ِٓ ػبَ. بِغز٠ٛبرٙ

ِٓ  اٌشثغ اٌشاثغ) ج١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ37.7جٍغ ٓ اٌؼبَ اٌغبثك ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِ ٪881ثٕغجخ  اٌشثغ اٌشاثغاٌؾشوخ فٝ ِجًّ سثخ  سرفغا

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ  ٪5.3ِمبسٔخ ثـ  ٪88.1 ٔمطخ ١ٌقً 86ذاس مثّ اٌؾشوخ٘بِؼ ِجًّ سثخ  سرفغا .(ج١ٍِٗ١ْٕٛ  88:  5183ػبَ 

 ز١جخ ص٠بدح اإلٔزب .اإللزقبد٠خ ٔٚفٛساد اٌذجُ رذغٓ ِجًّ اٌشثخ فٝ ج١ّغ اٌمطبػبد ثغجت اإلعزفبدح ِٓ  .اٌؼبَ اٌغبثك
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٘بِؼ ِجًّ سثخ  سرفغ( وّب اج١ٍِٗ١ْٕٛ  96.6:  5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث اٌشثغ )  ٪ 87ِجًّ اٌشثخ ثٕغجخ  سرفغِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 .(٪88.6 : 5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث اٌشثغ ٔمطخ ِئ٠ٛخ ) 7.9اٌؾشوخ ثّمذاس 

 73.8:  5183ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ) ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 93.7٪ ٌزجٍغ 85جخ داس٠خ ثٕغاٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفنذاٚثقٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ فبفٟ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ  ٪88.6ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  6.3داس٠خ ثّمذاس ٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإلأخفنذ أ٠نبً ٚ، ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(

 .5183ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ ٝف ٪88.5ثٕغجخ 

ث١ّٕب  ،١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 77.1:  5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث اٌشثغ ) ٪7ثٕغجخ داس٠خ بد اٌج١ؼ١خ ٚاإلاٌّقشٚف ذٔخفناِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 (.٪86.6 :5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث اٌشثغ ) ٔمطخ ِئ٠ٛخ 5داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفنذا

ٔفظ  ١ٍِْٝٛ ج١ٕٗ ف 7.8شٜ ثم١ّخ رؾغ١ً أخ إ٠شاداد ِٝقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثقبف ١ٍِْٝٛ ج١ٕٗ فبف 78.9عجٍذ ١ٌغ١ىٛ 

 .رذػ١ُ ِخققبد ػّالء اٌّذٍٝ ٚاٌزقذ٠شرأرٟ اٌض٠بدح ثؾىً سئ١غٟ ِٓ  .غبثكاٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ

 ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(. 86.1:  5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث )اٌشثغ  ٪516ثٕغجخ  زؾغ١ًاٌِقبس٠ف  ٝفبفذ سرفؼِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

خغبسح ِمبسٔخ ث اٌشثغ اٌشاثغفٝ ١ٍِْٛ ج١ٕٗ  86.3ٌزقً  %79ثٕغجخ  جً اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ(ل خغبسح) زؾغ١ٍ١خاٌ حخغبساٌأخفنذ 

 .5183ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ١ٍِْٛ ج١ٕٗ فٝ  87 رؾغ١ٍ١خ ثٍغذ

 .١ٍِْٛ ج١ٕٗ خغبسح رؾغ١ٍ١خ( 58.6:  5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث اٌشثغ ) ٪78ثٕغجخ  زؾغ١ٍ١خاٌخغبسح اٌ ذٔخفنِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

:  5183ِٓ ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ) ج١ٍِٗ١ْٕٛ  9.5 ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌزقً ٪18ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّقبس٠فاٌفبفٝ  خفنذٔا

اٌز٠ًّٛ ثغجت االٔخفبك اٌىج١ش فٟ ِغز٠ٛبد اٌذ٠ْٛ ٚأعؼبس  ِقبس٠فالٔخفبك اٌّمبَ األٚي ٔز١جخ  ٝف .١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 78.5

ػٍّخ فٝ ٘زا اٌشثغ ١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِىبعت فشٚق أعؼبس  81.6)فشٚق أعؼبس اٌؼّالد عت ٚوزٌه ِىب، ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكاٌفبئذح 

 .(5183 اٌشثغ اٌشاثغ ١ٍِْٝٛ ج١ٕٗ ف 5.7 ػٍّخفشٚق أعؼبس خغبئش ِمبسٔخ ث

 ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(. 86.9: 5151ِٓ ػبَ اٌثبٌث اٌشثغ ) ٪88ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ فبفٝ اٌّقبس٠ف ٔخفلا ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

نفس الفترة من  عدم وجود ضرائب فى عم ملٌون جنٌه 8.7 بلغت 4242عام من  الربع الرابعخالل عباء ضرٌبٌة أركة صافى سجلت الش

  السابق. العام

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ  ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 38.6ِمبسٔخ ثقبفٝ خغبسح  ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 51.5ثٍغذ  اٌشثغ اٌشاثغ ٝففبفٝ خغبسح اٌؾشوخ عجٍذ 

 .١ٍِْٛ ج١ٕٗ 78.6ِجٍغ  ٌثثباٌشثغ اٌد١ث ثٍغذ خغبسح  ٪61فبفٝ اٌخغبسح ثٕغجخ  ذٔخفنبٌشثغ اٌغبثك اِمبسٔخ ثاٌؼبَ اٌغبثك. 
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 الخسائر من في تكاليف التمويل يقلل ىالتحسن القو: 0202نتائج عام 

١ٍِْٛ  4,563.8:  5183)ػبَ جنٌه ملٌون  5,188.5مقارنة بالعام السابق لتبلغ  4242فى عام  ٪35اإلٌرادات بنسبة  انخفضت

فٝ اٌشثغ  ٔز١جخ ٌزأث١ش ف١شٚط وٛسٚٔب ثقفخ وج١شحاٌقذٝ ٚاٌجاله  ٝاٌزقذ٠ش فٝ لطبػٚ اٌّذ١ٍخ ّج١ؼبداٌج١ٕٗ( ٔز١جخ إٔخفبك 

 .اٌثبٔٝ

 ١ٍِْٛ ج١ٕٗ(. 4,238.3:  ١ٍِ5183ْٛ ج١ٕٗ )ػبَ  8,159ٌزجٍغ  ٪86أخفنذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ 

هامش مجمل الربح بمعدل  رتفعا مابٌن، ١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 473.2:  5183ػبَ ) ملٌون جنٌه 443.4لٌبلغ  ٪3لربح بنسبة مجمل ا انخفض
من  اإلستفادة عدمنتٌجة إعادة هٌكلة عملٌات البالط والتى قابلها  العام السابقفى  ٪32.2مقارنة بنسـبة  ٪33.4نقطة مئوٌة لٌبلغ  2.6

 .سابقالعام الب مقارنة٪ 33أقل بنحو  4242عام  ى. كان اإلنتاج ففى كل القطاعات تاجض اإلناخفنإ بسببوفورات الحجم 

، ١ٍِْٛ ج١ٕٗ( 547.3:  5183ػبَ ) ملٌون جنٌه 428.8لتبلغ  ٪37واإلدارٌة بنسبة  بٌعٌةمصروفات الال نخفضتبصورة مطلقة ا

 .العام السابقفى  ٪35.3مقارنة بنسبة  ٪35.7نقطة مئوٌة لتصل  2.6المبٌعات بمقدار  ىنسبة من صافك تنخفضاكما 

العام فى ملٌون جنٌه  36خرى أتشغٌل  مصارٌفملٌون جنٌه مقارنة بصافى  87خرى أتشغٌل مصارٌف  ىسجلت الشركة صاف

 . وتدعٌم المخصصات مقابل دٌون العمالء أكثر من عام توزٌعات العاملٌن المستحقةبصفة أساسٌة نتٌجة ٌأتى هذا اإلرتفاع و السابق

 88.4 ٌةتشغٌل خغبسحثِمبسٔخ   5151 ػبَفٝ ملٌون جنٌه  354.7قبل الفائدة والضرٌبة (  خسارة) ٌةتشغٌلخسارة سجلت الشركة 

 العام السابق. فى ملٌون جنٌه

فى ملٌون جنٌه  337 مبلغبـملٌون جنٌه مقارنة  87.7صل إلى تل 4242خالل عام  ٪88صافى مصروفات التموٌل بنسبة  نخفضتا

 .4233 عام

من دٌون  استثنائى ناتج عن إعفاءملٌون جنٌه  35.3بقٌمة مصروفات التموٌل  ىصاف ىف نخفاضمن هذا اإلتقرٌباً ٪ 32حوالى 

ملٌون  42.3) أسعار العملة فروقاألرباح الناتجة من وكذلك  ،مدٌونٌة لٌسٌكو لبنانسداد بعد البنوك الدائنة  هاردقامت بلٌسٌكو لبنان 

٪ 32نسبة  ى(. وتأتسابقلعام الا ىملٌون جنٌه ف 37.8 قٌمةب عملةمقارنة بخسارة فروق أسعار  أسعار عملة وقفرأرباح  جنٌه

أسعار الفائدة و فى كالً من صافى الدٌن نخفاضاإل مقارنة بالعام السابق من المصروفات التموٌلٌة ىصاف ىاالنخفاض ف األخرى من

 مصر ولبنان. ىف

ملٌون جنٌه( وانخفضت تكلفة  3,343: 4233ملٌون جنٌه )الربع الرابع  866لٌصل إلى  4242٪ عن عام 65دٌن بنسبة الانخفض صافً 

 بسبب انخفاض أسعار الفائدة فً مصر ولبنان. 4242نقاط مئوٌة خالل عام  5أكثر من بالعمالت المختلفة االقتراض 

  .السابق العام عنملٌون جنٌه  44.8ه مقابل ملٌون جنٌ 46.6 بلغت 4242خالل عام عباء ضرٌبٌة أسجلت الشركة صافى 

 .العام السابقفى ملٌون جنٌه  438.5 خسارةملٌون جنٌه مقارنة بصافى  442.8بلغت  4242عام خسارة فى سجلت الشركة صافى 
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 التحليل القطاعي

 األدوات الصحية
 

 تحليل قطاع األدوات الصحية

 % السنة % الربع الرابع 

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       مبٌعات الصحً )باأللف قطعة(

 %11 8,613 8,886 %881 575 611 مصر 

 %79 811 16 %856 3 85 لبنان  

 %11 6,515 5,188 %813 117 173 تصدٌر 

 %15 4.633 4.222 %223 2.213 2.232 )باأللف قطعة(أجمالي مبيعات الصحي 

 %5.8 %91.8 %71.5 %(1.6) %77.8 %76.3 تصدير / إجمالي المبيعات %

       

 %15 242612 223111 %223 32613 34513 مبيعات الصحي )مليون ج.م(  اتإيراد

 %33 618.7 531.3 %816 518.1 531.8 متوسط سعر بٌع القطعة )ج.م /قطعة(

 %819 596.9 573.1 %36 579.7 589.3 متوسط تكلفة القطعة )ج.م /قطعة(

  تكلفة مبٌعات الصحً 
(618.1) (618.1) 815% 

(8881.7

) 

(8561.9

) 31% 

 %78 877.9 11.1 %973 8.3 71.8 مجمل ربح قطاع الصحً

 %(8.3) %85.8 %9.7 %3.7 %8.3 %88.9 هامش مجمل ربح قطاع الصحً 

 

حجم  رتفعا .قطعة( 323,683 رتفع)ا ٪3حجم مبٌعات األدوات الصحٌة خالل الربع بنسبة  رتفعا: 0202عام  من الربع الرابع

رتفع ا كما ،قطعة( 24,252 ترتفعا) ٪3بنسبة  تصدٌرمبٌعات ال رتفعتاو ،قطعة( 42,455 رتفع)ا ٪32بنسبة  محلٌةمبٌعات الال

 .قطعة( 4,332 رتفعا) ٪45بنسبة  لبنانحجم مبٌعات 

٪ 3بنسبة  المحلٌةالمبٌعات  نخفضتا. قطعة( 87,763 رتفعا) ٪8حجم المبٌعات بنسبة  رتفعامقارنة بالربع السابق من العام 

حجم الصادرات بنسبة  رتفعما ابٌن، قطعة( 2,673 نخفضت٪ )ا53لبنان بنسبة  ىالمبٌعات ف نخفضتوا، قطعة( 3,745 نخفض)ا

 (.قطعة 36,737 رتفعا٪ )34

من  الربع الرابع) قطعةجنٌه لل 432.7مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لٌبلغ  ٪5بنسبة دوات الصحٌة األسعار أمتوسط  رتفعا
جنٌه  524.7:  4242من عام  لثثا٪ )الربع ال6متوسط السعر بنسبة  نخفضمقارنة بالربع السابق ا .جنٌه( 483.8:  4233عام 

 .للقطعة(

:  4233من عام  الربع الرابع) ملٌون جنٌه 567.3لتبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪35اإلٌرادات بنسبة  ترتفعا

 .(جنٌهملٌون  556.5:  4242من عام  لثثا)الربع ال ٪5ت االٌرادات بنسبة رتفعمقارنة بالربع السابق ا .(جنٌهملٌون  528.3

 نتٌجةبصفة أساسٌة  جنٌه للقطعة 478.3لٌبلغ  السابقمقارنة بنفس الفترة من العام  ٪2بنسبة  القطعة متوسط تكلفة مبٌعات نخفضا

 متوسط تكلفة المبٌعات انخفضمقارنة بالربع السابق سابق. مقارنة بنفس الفترة من العام ال٪ 53بنسبة  تاجاإلن رتفعا. اإلنتاج رتفاعا

 .٪54بنسبة  اإلنتاجارتفع و ،(للقطعة جنٌه 488.2: 4242من عام  لثثا)الربع ال ٪33للقطعة 

ملٌون جنٌه  62.3رنة بالعام السابق لٌصل % مقا782بنسبة  من العام الربع الرابعفى  قطاع األدوات الصحٌةربح مجمل ارتفع 
نقطة مئوٌة لتصل  32بمقدار  مجمل الربح نسبةارتفعت  ملٌون جنٌه فى نفس الفترة من العام السابق. 7.3مقارنة بمجمل ربح 

 .العام السابق نفس الفترة منى ٪ ف4٪ مقارنة بنسبة 34

، كما ارتفعت ملٌون جنٌه( 37.5:  4242)الربع الثالث من عام ٪ 384بمقدار  مجمل الربح نسبةمقارنة بالربع السابق ارتفعت 
 .%(7:  4242نقاط مئوٌة )الربع الثالث من عام  2نسبة هامش مجمل الربح بمقدار 
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 انخفض قطعة (، 888,342انخفض ملٌون قطعة ) 6لٌبلغ  ٪37حجم مبٌعات األدوات الصحٌة بنسبة  : انخفض0202عام  نتائج 
انخفض ) ٪34حجم مبٌعات التصدٌر بنسبة  كما انخفض (،قطعة 427,338)انخفض ٪42لمحلٌة بنسبة ا مبٌعاتالحجم 

 .قطعة( 47,887 تنخفض)ا ٪46مبٌعات لبنان بنسبة  تنخفضا ماك ،قطعة( 582,272

 4233)عام للقطعة  جنٌه 438.3مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لٌبلغ  ٪3متوسط أسعار األدوات الصحٌة بنسبة  نخفضا

الصادرات إلى أسواق الشرق األوسط وبسبب انخفاض متوسط أسعار الصادرات نتٌجة تغٌر تشكٌلة نتٌجة ل جنٌه للقطعة( 523.6:

 .الجنٌه المصريقوة 

ملٌون  3,638.3:  4233)عام  ملٌون جنٌه 3,338.2مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪37ت اإلٌرادات بنسبة انخفض

 ه(.جنٌ

 األدوات الصحٌة . كان إنتاج ،جنٌه للقطعة 423مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لٌبلغ  ٪8ارتفع متوسط تكلفة المبٌعات بنسبة 

 .سابقالعام الب مقارنة٪ 35أقل بنحو  4242عام  ىف

هامش انخفض كما جنٌه(  ملٌون 322.8:  4233)عام ملٌون جنٌه  82لٌبلغ  ٪77مجمل ربح األدوات الصحٌة بنسبة  نخفضا 

 .(٪34.7:  4233)عام  ٪8.2نقطة مئوٌة لٌبلغ  7.3مجمل ربح األدوات الصحٌة بمقدار 

 
 البالط

 

 تحليل قطاع البالط

 % السنة % الربع الرابع 

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       مبٌعات البالط )باأللف متر مربع(

 %31 88,613 87,336 %887 5,311 7,838 مصر

 %89 991 699 %71 877 17 لبنان 

 %71 8,975 7,755 %19 8,798 8,883 تصدٌر 

 %32 22.622 23.112 %226 4.324 6.234 أجمالي مبيعات البالط 

 %(6.1) %59.8 %55.7 %(88.6) %68.1 %57.8 تصدٌر / إجمالً المبٌعات %

       

 %32 15614 11213 %226 23413 24512 مبيعات البالط )مليون ج.م(  اتإيراد

 %811 63.9 63.8 %811 63.9 63.9 (4متوسط سعر البٌع )ج.م /م

 %11 67.9 66.8 %15 61.1 68.1 (4متوسط التكلفة )ج.م / م

 %18 (188.1) (988.8) %816 (831.1) (837.8) تكلفة مبٌعات البالط 

 %518 77.7 857.8 %8818 7.8 77.3 مجمل ربح قطاع البالط

 %88.1 %8.5 %89.6 %87.8 %5.8 %83.8 مجمل ربح قطاع البالط  هامش

ملٌون متر مربع  8.4لٌبلغ  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪48حجم مبٌعات البالط بنسبة  رتفعا: 0202من عام  الربع الرابع
 مبٌعاتحجم  نخفضابٌنما  ،(مربع متر ٌونمل 3.8 رتفعا) ٪76 المحلٌة بنسبةحجم المبٌعات  رتفعا .(متر مربع ملٌون 3.5 رتفعا)

 .متر مربع( 464,685نخفض ا) ٪36بنسبة التصدٌر حجم مبٌعات وانخفض ، متر مربع( 32,648 نخفضا) ٪74 بنسبة لبنان

 ٪38بنسبة  المحلٌةمبٌعات الحجم  رتفعا ،متر مربع( ملٌون 3 رتفعا) ٪42مبٌعات بنسبة الحجم  رتفعامقارنة بالربع السابق 
حجم انخفض بٌنما متر مربع(،  588,222رتفع ٪ )ا54بنسبة التصدٌر حجم مبٌعات  رتفعاو، متر مربع( 225,222 رتفعا)

 .متر مربع( 52,222 انخفض) ٪48بنسبة لبنان مبٌعات 

 نخفضسابق امقارنة بالربع ال .جنٌه للمتر 53.8لٌبلغ العام السابق نفس الفترة من مقارنة بثابتا أسعار البٌع  ىمتوسط صافظل 
 .للمتر( جنٌه 53.8:  4242من عام  لثثا)الربع ال ٪3بنسبة  متوسط السعر

:  4233من عام  الربع الرابع)ملٌون جنٌه  467مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪48اٌرادات البالط بنسبة  رتفعتا
 .(جنٌهملٌون  427.3:  4242من عام الثالث ) الربع  ٪33 االٌرادات بنسبة ترتفعامقارنة بالربع السابق  (.جنٌهملٌون  336.3
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:  4233من عام  الربع الرابع) جنٌه للمتر 53.8لٌبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪38متوسط تكلفة المبٌعات بنسبة  نخفضا
وتحقٌق وفورات  طاقة اإلنتاجٌةضً لتقلٌل ال. أعادت لٌسٌكو هٌكلة عملٌات البالط الخاصة بها العام الما. (المربع جنٌه للمتر 58.8

 بعد انخفاض. تم دعم خفض التكلفة بشكل أكبر مقارنة بالعام السابق٪ 8أقل. انخفض إنتاج البالط بنسبة  ٌةإنتاجأسس الحجم على 
 على العمالت األجنبٌة. مرتبطةلبالط، وتدابٌر خفض التكالٌف فً مصر وتأثٌر تعزٌز العملة على التكالٌف الا فى قطاع الغاز أسعار 

 .للمتر المربع جنٌه 53.8 ثابتاً عند متوسط تكلفة المبٌعات ظلمقارنة بالربع السابق 

. نفس الفترة من العام السابقملٌون جنٌه فى  6.3ربح مجمل مقارنة بملٌون جنٌه  62.3إلى لٌصل مجمل ربح قطاع البالط ارتفع 
 (٪4.3: 4233)الربع الرابع من عام  مئوٌة نقطة 32.7بمقدار  ربحالهامش مجمل ارتفع 

هامش  نخفضوابٌنما  (،ملٌون جنٌه 62.3: 4242من عام الثالث ٪ )الربع 32مجمل الربح بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق ا
 ٪(.33.3:  4242من عام  لثثانقطة مئوٌة ) الربع ال 2.6مجمل الربح بمقدار 

 

متر مربع(  ملٌون 3.8انخفض مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ) ٪8لبالط بنسبة حجم مبٌعات ا: انخفض 0202نتائج عام 
حجم  نخفضا و ،متر مربع( ملٌون 537,784انخفضت ) ٪4مبٌعات المحلٌة بنسبة . انخفض الملٌون متر مربع 33.8لٌبلغ 

متر  435,836ت نخفضا) ٪66بنسبة  ت مبٌعات لبناننخفضاما ك متر مربع( ملٌون 3.4 نخفضا) ٪44مبٌعات التصدٌر بنسبة 
 (.مربع

 .جنٌه للمتر 53.7عند  ثابتاً  متوسط صافً سعر البٌعظل 

:  4233)عام  4242فى عام ملٌون جنٌه  284.5مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ  ٪3اٌرادات البالط بنسبة انخفضت 
 .ملٌون جنٌه( 878.6

أعادت لٌسٌكو هٌكلة . جنٌه للمتر 55.3لٌبلغ  سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ٪34ة متوسط تكلفة تصنٌع المتر بنسب نخفضا
 ىفالبالط  كان إنتاج  أقل. ٌةإنتاجأسس وتحقٌق وفورات الحجم على  طاقة اإلنتاجٌةعملٌات البالط الخاصة بها العام الماضً لتقلٌل ال

وتدابٌر   للبالط فى قطاع الغاز بعد انخفاض أسعارخفض التكلفة بشكل أكبر  تم دعم .سابقالعام الب مقارنة٪ 8أقل بنحو  4242عام 
التكلفة متوسط . مقارنة بالربع السابق ظل العمالت األجنبٌةب مرتبطةخفض التكالٌف فً مصر وتأثٌر تعزٌز العملة على التكالٌف ال

 .جنٌه للمتر 53.8عند  ثابتاً 

ملٌون جنٌه عن نفس الفترة من العام  66.2 ربحملٌون جنٌه مقارنة بمجمل  342.3لٌصل  ٪387بنسبة الربح مجمل  رتفعا
 (.٪7.4: 4233)عام  ٪38.5نقطة مئوٌة لتصل  33بمقدار العام ارتفعت نسبة هامش ربح بٌنما  السابق.
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 خالطات المياه

 

 خالطات المياهتحليل قطاع 

 ٪ السنة ٪ الربع الرابع 

 0202 0212 02/12 0202 0212 02/12 

       مبٌعات خالطات المٌاه )بالقطعة(

 %817 15,366 19,856 %859 58,778 57,881 مصر

 %1 85 1 %1 1 1 تصدٌر

 %224 12.345 16.523 %226 22.412 21.252 )بالقطعة(إجمالي مبيعات خالطات المياه 

 %(1.1) %1.1 %1.1 %1.1 %1.1 %1.1 ٪تصدٌر / إجمالً المبٌعات 

 %36 1112 1412 %223 2215 2414 خالطات المياه )مليون ج.م(   مبيعات اتإيراد

 %35 368.6 187.9 %37 388.5 131.8 متوسط سعر بٌع القطعة )ج.م /قطعة(

 %818 878.7 915.3 %79 758.9 888.5 متوسط تكلفة القطعة )ج.م /قطعة(

 %813 (77.7) (85.5) %37 (88.8) (88.1)   خالطات المٌاهتكلفة مبٌعات 

 %78 53.8 55.1 %811 8.1 3.7 خالطات المٌاهمجمل ربح 

 %(1.8) %61.5 %53.7 %87.5 %57.8 %61.7 خالطات المٌاههامش مجمل ربح 

 
 :0202من عام  الربع الرابع

عن نفس الفترة من قطعة  43,623قطعة مقارنة بـ  42,372لٌبلغ  ٪48بنسبة  4242من عام  الربع الرابعحجم مبٌعات  رتفعا
 .(قطعة 45,872:  4242من عام  لثثا) الربع ال ٪36حجم المبٌعات بنسبة  رتفعمقارنة بالربع السابق فقد ا .عام السابقال

 جنٌه 377.4:  4233من عام  الربع الرابع) جنٌه للقطعة 838.7لٌصل إلى  ٪8متوسط صافى سعر بٌع القطعة بنسبة  نخفضا
جنٌه  345.5: 4242من عام  لثثا)الربع ال ٪5بنسبة  ط صافى سعر بٌع القطعةمتوس نخفضامقارنة بالربع السابق  .للقطعة(
 .تشكٌلة المنتجات إختالف وٌرجع ذلك إلى للقطعة(

 الربع الرابع) ملٌون جنٌه 46.6مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى  ٪33من العام بنسبة  الربع الرابعاٌرادات  ترتفعا
٪ بٌنما بلغت هذه النسبة عن 6بلغت نسبة اٌرادات قطاع الخالطات من اإلٌرادات المجمعة (. جنٌهلٌون م 42.7:  4233من عام 

)  ٪33االٌرادات بنسبة  ترتفعمقارنة بالربع السابق من العام ا ٪ من إجمالى إٌرادات المجمعة.5.3نفس الفترة من العام السابق 
 (.جنٌهملٌون  44:  4242من عام  لثثاالربع ال

لٌعكس  جنٌه للقطعة( 243.8:  4233من عام  الربع الرابع) جنٌه للقطعة 773.4لٌبلغ  ٪46متوسط تكلفة القطعة بنسبة  خفضنا
 845.3:  4242من عام  لثثال)الربع ا ٪34متوسط تكلفة القطعة بنسبة نخفض مقارنة بالربع السابق ا .تشكٌلة المنتجات المباعة

 للقطعة(. جنٌه

كما ( جنٌهملٌون  7:  4233من عام  الربع الرابع)ملٌون جنٌه  3.6لٌبلغ مقارنة بالعام السابق  ٪88بنسبة مجمل الربح  رتفعا
مجمل بلغت نسبة  .( ٪46.7: 4233من عام  الربع الرابع) ٪58.2نقطة مئوٌة لٌصل إلى  36.4هامش مجمل الربح بمقدار رتفعا

٪ من 55.7٪ بٌنما بلغت هذه النسبة عن نفس الفترة من العام السابق 3.2المجمعة  إجمالى مجمل ربحقطاع الخالطات من ربح 
 المجمعة. مجمل ربحإجمالى 

هامش مجمل  رتفعا ماك، (جنٌهملٌون  2.4:  4242من عام  لثثا) الربع ال ٪54مجمل الربح بنسبة  رتفعامقارنة بالربع السابق 
نسبة مجمل ربح قطاع الخالطات من مجمل ربح بلغت  .(٪54.7:  4242من عام  لثثا)الربع النقطة مئوٌة  8.4الربح بمقدار 

 .4242من عام  لثثا٪ فى الربع ال33.5 ةالمجمع
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 : 0202نتائج عام 

 .قطعة( 5,728 رتفع) ا4233نفس الفترة من عام بمقارنة  ٪6بنسبة  4242حجم مبٌعات عام  رتفعا
 .تشكٌلة المنتجات نتٌجةجنٌه للقطعة  872.8لٌصل إلى  ٪8صافى متوسط سعر بٌع القطعة بنسبة  نخفضا

 ملٌون جنٌه(. 22.4:  4233عام ملٌون جنٌه ) 26.4لتصل  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٪6بنسبة  االٌراداتانخفضت 

من  ٪5.5سابق ، بٌنما بلغت نفس النسبة فى الفترة المقارنة من العام ال٪5.8بلغت نسبة إٌرادات الخالطات من اإلٌرادات المجمعة 
 المبٌعات.

لٌعكس تشكٌلة المنتجات  ملٌون جنٌه( 727.2:  4233)عام  جنٌه للقطعة 824.3لٌبلغ  ٪7ارتفع متوسط تكلفة القطعة بنسبة 
 .المباعة

هامش مجمل الربح بمقدار  نخفضكما املٌون جنٌه(  43.7:  4233)عام ملٌون جنٌه  44لٌبلغ  ٪47مجمل الربح بنسبة  نخفضا
 .( ٪58.4: 4233)عام   ٪43.2قطة مئوٌة لٌصل إلى ن 8.7

 (. ٪33.2: 4233)عام   ٪3.8المجمعة  مجمل ربح الخالطات بالنسبة إلى مجمل ربحت نسبة نخفضا

 

  المركز المالي

 4,587.3: 4233) ملٌون جنٌه 3,883.3٪ لتبلغ 52بنسبة  4242 دٌسمبرشركة لٌسٌكو بنهاٌة الثابتة لصول األقٌمة  نخفضتا
المتبقٌة لمجموعة لٌسٌكو  ىتقٌٌم األراض خفٌضلبنان وقرار الشركة بت ىف ىبٌع األراضكال من مما ٌعكس أثر  ،ملٌون جنٌه(

 نتٌجة لفٌروس كورونا. ىالعالم ىاألزمة االقتصادٌة اللبنانٌة والتباطؤ االقتصاد الناتج عن تقٌٌماللتعكس المخاطر والتأثٌر على 

ملٌون جنٌه(  3,268.3: 4233) جنٌهملٌون  3,785.8لتبلغ  ٪3بنسبة  4242دٌسمبربنهاٌة  داولةالمت صولاألقٌمة  نخفضتا
 .4242خالل عام والعمالء لمخزون النقدٌة واانخفاض بصفة أساسٌة نتٌجة 

 نتٌجةبصفة أساسٌة ملٌون جنٌه(  3,868.2: 4233) .ملٌون جنٌه 3,888.8لتبلغ  ٪3لتزامات بنسبة إجمالً اإل نخفضتا
 .والتى قابلها ارتفاع فى أرصدة الموردٌن 4242خالل عام  المدٌونٌة نخفاضا

بنهاٌة  جنٌهملٌون  3,478.6مقارنة بـ  جنٌهملٌون  285.3لٌبلغ   جنٌهملٌون  637.5ما ٌعادل  ٪53إجمالى الدٌن بنسبة  نخفضا
من اإلنخفاض  ىوجاء باق لبنان ىف ىبٌع أراضاإلنخفاض فى المدٌونٌة ٌرجع إلى  هذا من ملٌون جنٌه 327تقرٌباً  .4233عام 

 .العملٌات وتحسن رأس المال العامل

بنهاٌة  جنٌهملٌون  3,343.6مقارنة بـ  هملٌون جنٌ 865.2لٌبلغ  جنٌهلٌون م 687.2ما ٌعادل  ٪65صافى الدٌن بنسبة نخفض ا
 .4233عام 

 .4233 فً نهاٌة عام 2.72مقارنة بمعدل  2.64ى لتصل إل 4242خالل عام  نسبة صافى الدٌن إلى حقوق الملكٌةتحسنت 

ملٌون جنٌه  3,273.8مقارنة بـ  هملٌون جنٌ 858.3لٌبلغ ملٌون جنٌه  636.2أو ما ٌعادل  ٪53رأس المال العامل بنسبة  نخفضا
 .الموردٌنأرصدة فى  والزٌادةوالعمالء  المخزونكنتٌجة لإلنخفاض فى  4233بنهاٌة عام 
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 الراهنة والنظرة المستقبلية التطورات

 - 4242النصف الثانً من عام  خاللشهدناه فً الطلب الذي االنتعاش من المتوقع أن ٌستمر  :0201عام ل النظرة المستقبلية

. ال ٌبدو أن عودة ظهور فٌروس قادمدفع نمو المبٌعات فً العام الإلى  – 4243مع إضافة أعمال جدٌدة من قبل لٌسٌكو فً عام 

 بداٌة العام. ىأثٌر سلبً كبٌر على المبٌعات فونا خالل فصل الشتاء واإلجراءات المتخذة للسٌطرة علٌه كان لهما تكور

إلى انتعاشاً شهد الصادرات تأن و - ىفً النصف الثان حاداً  اً انتعاشالذي شهد  -من المتوقع أن ٌستمر نمو الصادرات فً أوروبا 

 .4243فً عام  مستوٌات ما قبل فٌروس كوروناأعلى 

ِغ رؼبفٟ األعٛاق ٚاٌطٍت ، رؼًّ ١ٌغ١ىٛ ػٍٝ ص٠بدح اإلٔزب  رذس٠ج١ًب ، ٌىٕٙب رذشؿ ػٍٝ إثمبء اٌزىب١ٌف ِٕخفنخ ٚاٌذذ ِٓ 

ٌٍزؼبًِ ِغ رذاػ١بد ف١شٚط وٛسٚٔب. فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ، رظً رذاث١ش اٌغالِخ  إلشاس٘باٌزٟ رُ رشاجغ إجشاءاد خفل اٌزىب١ٌف 

 عبس٠خ.ؼ١ٍّبد اٌّٛظفْٛ ٚاٌزٟ رنبف إٌٝ رىب١ٌف اٌاٌّخبهش اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب  اٌّؼّٛي ثٙب ٌزم١ًٍ

 -ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبهش ٚاٌّزغ١شاد غ١ش اٌّؼشٚفخ دٛي ف١شٚط وٛسٚٔب  -ٚثٕبًء ػٍٝ رٌه، فئْ اإلداسح ِزفبئٍخ ثذزس

شثغ اٌظٙش ِزٛعو إٌزبئج زٛلغ اإلداسح أْ ٠  رد١ث ع١غزّش فٟ اٌؼبَ اٌّمجً  5151ِٓ ػبَ إٌقف اٌثبٟٔ  ٖؽٙذثأْ اٌزذغٓ اٌزٞ 

 .ٜسثغ فشد ٜاٌّٛع١ّخ فٟ أ منب٠بػٍٝ اٌشغُ ِٓ آٌ ٔزبئج اٌشثغ اٌشاثغ ػٍِذٛظبً رذغٕبً  5158اٌغ٠ٕٛخ ٌؼبَ 

 

بشكل كبٌر تستمر األزمة السٌاسٌة واالقتصادٌة فً لبنان فً جعل السوق غٌر قابل للتنبؤ  )تحديث(: -إعادة هيكلة ليسيكو لبنان

 فعل ردك - عام. باإلضافة إلى ذلك، اضطرت البالد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ٜ ثؾىًااللزقبد وتحد من النشاط

وفبراٌر بسبب  من التداول فً معظم شهري ٌناٌر معظم أسواقنا، حٌث تم منع لٌسٌكو لبنان فعلٌاً  فى - COVID-33 لمواجهة

 اإلغالق.

 ٪ حٌث أن الشركة التابعة قد سددت فعلٌاً 322الدفع النقدي بنسبة  ظبَٔتتوقع لٌسٌكو لبنان االنتقال إلى  بمجرد إعادة فتح السوق،

 جمٌع دٌونها المصرفٌة وتحتاج اآلن إلى تولٌد النقد بالعملة الصعبة لسداد الموردٌن.

ِغ أخفبك لٛٞ فٟ ل١ّخ اٌؼٍّخ  دذ وج١شإٌٝ غ١ش ِؤوذح  5158اٌغ١بع١خ فٟ ٌجٕبْ ٌؼبَ  ١خاٌىٍ ٠خااللزقبداٌزٛلؼبد ضاي رال 

 ػ١ٍّخ إػبدح ا١ٌٙىٍخ ٘زٖ.رٛل١ذ ٚ ١خٌٚىٓ ِغ ػذَ رأوذ ِؼظُ اٌخجشاء ِٓ و١ف ،ٚإػبدح ١٘ىٍخ مخّخ ِزٛلؼخ فٟ ِشدٍخ ِب

ّذذٚدح فٟ إٌٝ دذ وج١ش وّب ٟ٘ ا٢ْ، فّٓ اٌّزٛلغ أْ رؼٛد ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ إٌٝ اٌشثذ١خ اٌ 5158إرا ظٍذ اٌج١ئخ االلزقبد٠خ فٟ ػبَ 

 عذاد اٌجٕٛن ثؾىً أعبعٟ.أْ رُ ثؼذ سفذح اٌمذ٠ّخ ٌؾشوخ ١ٌغ١ىٛ ِقش األٚرجذأ فٟ عذاد  5158ػبَ 

ٌمذ  .ؽذ٠ذ فبٚدخنغ ٌز٠ اٌجالد ٝف ٝٚاٌغ١بع ٜمٛء ػذَ ا١ٌم١ٓ االلزقبد ٝرٛلؼبد ألػّبي ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ، ف ِٜٚغ رٌه، فئْ أ

ق اعٛاألاالٔفزبح فٝ ع١زُ رذذ٠ذٖ ِٓ خالي ٚ ،ف ع١ؤثش رٌه ػٍٝ رٛلؼبرٕبسأ٠ٕب ٘زا االمطشاة ثٛمٛح فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ ٚو١

 األؽٙش اٌّمجٍخ. ٝأ٠ٓ عزز٘ت اٌغ١بعخ فاٌم١ٛد اٌّفشٚمخ ػ١ٍٙب، فنالً ػٓ رذذ٠ذ ثّجشد سفغ 

ق. عزجزي ِغ اعزمشاس اٌٛمغ، لذ رذزب  ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ إٌٝ رغ١١ش خطخ إػبدح ١٘ىٍخ أػّبٌٙب ٌٍزى١ف ِغ أٞ ٚالغ جذ٠ذ فٟ اٌغٛ

اٌزٟ رث١ش٘ب ٘زٖ  ٌزجٕت أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّخبهش١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ لقبسٜ جٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبثٍخ ٌٍزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌذب١ٌخ 

 .ّزبدخاٌٌٍذقٛي ػٍٝ أفنً فبئذح ِٓ اٌفشؿ ٚاٌزغ١١شاد 

ط سثغ عٕٜٛ ٚرٌه ِٓ خالي إٌؾشح إػبدح ا١ٌٙىٍخ ػٍٝ أعب ٝرؼزضَ اإلداسح ِٛافٍخ رذذ٠ث اٌّغزثّش٠ٓ ثؾأْ اٌزمذَ اٌّذشص ف

 االخجبس٠خ ٌٕزبئج األػّبي.
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 اجتماع الجمعية العامة العاديةاإلعالن عن 

تماشٌا مع االجراءات االحترازٌة لمواجهة انتشار فٌروس كورونا المعلنة بموجب قرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء رقم 
 382من الهٌئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم  والقرار الصادر 33/5/4242الصادر بتارٌخ  4242لسنة 828

، واٌضا توجٌهات الهٌئة العامة للرقابة المالٌة وانطالقا من مسئولٌة الشركة بالتعاون مع الدولة  38/5/4242بتارٌخ 
معٌة العامة المصرٌة وتنفٌذ التباعد اإلجتماعً للحد من اتنشار فٌروس كورونا المستجد فقد تقرر ان ٌكون انعقاد الج

 4243مارس  53الموافق  ربعاءاألٌوم وذلك  العادٌة الكترونٌا والتصوٌت عن بعد خالل خمسة اٌام قبل انعقاد الجمعٌة
محور المحمودٌة  –بمقر الشركة الكائن طرٌق اسكندرٌة القاهرة الزراعى القدٌم  فً تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً 

 اإلسكندرٌة. –المنتزة ثالث  –رٌة العواٌد بجوار البح –حالٌاً 

على المساهمٌن واقتصار حساب التوزٌع على ما ح هذا العام ااقترح السادة أعضاء مجلس اإلدارة عدم توزع أربكما 
 الشركة.وغٌره مع عرض األمر على الجمعٌة العاامة العادٌة لمساهمى  ٌوجبه القانون من احتٌاطى قانونى

 

 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد الشركات الرائدة فً إنتاج األدوات الصحٌة LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY لٌسٌكو )رمز األسهم :
هذه  فًعاما  72مصر ، وبخبرة تزٌد عن فى كبر الشركات المنتجة للبالط أوبالجودة التصدٌرٌة بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من 

 الصناعة وبخبرة أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.
 

ع تتمتع لٌسٌكو بمزاٌا تنافسٌة نتٌجة االنخفاض الهام فً تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط والموق
ستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استخدام مزاٌا التكلفة الستهداف الحجم . إن اإلفً مصرالجغرافً واالستراتٌجً 

 . تنافسٌة األكبر من السوق بجودة عالٌة وبأسعار
 

، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عدٌدة الصحٌة تقوم لٌسٌكو بتصدٌر ما ٌزٌد عن نصف إنتاجها من األدوات
م الكمٌات التً ٌتم تصدٌرها تحمل االسم والعالمة التجارٌة الخاصة بلٌسٌكو مع إنها تنتج أٌضا بماركات وعالمات بأوروبا، وان معظ

  تجارٌة لشركات أوروبٌة.
 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 425 738 2233  تلٌفون:
   + 425 738 2243  فاكس:
  tgargour@lecico.com :الكترونًبرٌد 

 

 

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

 
ربما تتطابق أو تتماثل مع  لتًاهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلٌة" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبٌرات أو بمناقشة بعض 
ائم أو الخطط. مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطوٌرات الجارٌة بالشركة،  وهذه القو تاالستراتٌجٌا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التأكد أو  التًاإلصدارات المستقبلٌة أو الموضوعات  فًأٌضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 
 التًقد تختلف مع النتائج المستقبلٌة  التًالفروض. كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشركة و

   لذلك لزم التنوٌه والتنبٌه. “.مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌها "قوائم النظرة المستقبلٌةربما تعبر أو تكون 
 
 

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

 قائمة الدخل 

 % السنة % الربع الرابع 

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

       

 %11 2.34311 2.25512 %221 52213 62513 صافي المبيعات 

 %17 (5,131.8) (8,159.1) %815 (817.7)  (887.3)  تكلفة المبٌعات  

 %32 25211 22312 %652 2512 3114 مجمل الربح 

 %1.7 %81.7 %88.5 %86.1 %5.3 %88.1 ( ٪هامش مجمل الربح )

       

 %13 (878.7)  (859.7)  %888 (68.9)  (67.3)  توزٌعالبٌع والمصارٌف 

 %15 (817.5)  (881.5)  %76 (77.3)  (67.7)  مصارٌف إدارٌة

 %81 56.5 88.8 %89 85.3 5.1 تشغٌل أخري تإٌرادا

 %583 (67.5)  (39.8)  %189 (8.7)  (76.7)  مصروفات تشغٌل أخري

 %252 (1112)  (23215)  %24 (5112)  (2313)  التشغيلخسائر 

 - - - - - - (٪)التشغٌل أرباحهامش 

       

 - 7.1 1.1 - (1.8)  1.1 استثماراتإٌرادات 

 %771 7.1 53.3 %8771 1.9 81.3 تموٌلٌة إٌرادات

 %71 (833.1)  (38.7)  %78 (78.3)  (87.8)  مصروفات تموٌلٌة 
 %12 (21114)  (23112)  %22 (3113)  (2212)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة
 ربح قبل الضرٌبة وحقوق األقلٌةهامش ال

- - - - - - 

 %875 (55.1)  (65.6)  %737 (8.7)  (86.3)  ضرائب دخل العام 

 %6313 1.5 7.3 %756 8.7 7.7 ضرائب الدخل المؤجلة 

 %14 (32212)  (22214)  %21 (3113)  (2616)  بعد الضريبة الخسارة

 - - - - - - هامش الربح بعد الضرٌبة

       

 %97 5.7 8.1 - 6.1 (8.9)  حقوق األقلٌة 

 %14 (23113)  (22216)  %32 (3513)  (2112)   الخسارة ىصاف

 - - - - - - (٪هامش صافً الربح)
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 قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 

 

 )%(  قائمة المركز المالي

  سمبردٌ 53 )ملٌون ج.م(
4242 

دٌسمبر  53
4233 

42  /33 

    

 %36 853.1 883.7 النقدٌة

 %11 378.1 166.7 المخزون

 %39 988.8 959.1 مدٌنون

 %51 83.7 7.1 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 %32 2.14113 2.51311 إجمالي األصول المتداولة
 

   

 %71 5681.6 8951.1 األفٛي اٌثبثزخ )فبفٟ(

 %91 53.8 51.5 أفٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %867 7.1 8.7 ذذ اٌزٕف١ز ِؾشٚػبد ر

 %73 85.1 8.3 اعزثّبساد أخشٞ

 %78 58.6 1.1 أٚساق لجل ه٠ٍٛخ األجً

 %12 231512 266312 إجمانً األصىل طىٌهة األجم 

 %13 4.23412 3.25213 إجمانً األصىل 
    

 %91 8819.5 787.5 ثٕٛن عذت ػٍٟ اٌّىؾٛف

 %613 55.8 19.8 ألغبه رغزذك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %568 877.3 781.5 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %888 677.8 786.7 سفذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %68 5.7 1.1 هشاف رٚٞ ػاللخِغزذك أل

 %98 1.9 1.7 ِخققبد

 %32 2.16215 2.62112 إجمانً االنتزامات انمتذاونة
    

 %99 85.3 67.3 لشٚك ه٠ٍٛخ األجً

 %95 6.1 5.6 اٌزضاِبد أخشٜ ه٠ٍٛخ األجً

 %73 1.8 9.7 ِخققبد

 %98 56.1 87.3 ّؤجٍخ اٌمش٠جخ اٌذخً 

 %61 1112 5111 طىٌهة األجم  تإجمانً االنتزاما

 %32 2.14111 2.61611 تإجمانً االنتزاما
    

 %64 4613 3212 دمٛق األل١ٍخ 

 %811 711.1 711.1 سأط اٌّبي اٌّقذس

 %91 5887.5 8766.3 ادز١به١بد 

 %788- 83.8 (77.5) شدٍخاإلسثبح اٌّاٌخغبئش / 

 %77 (531.6) (551.9) اٌؼبَ خغبئش فبفٟ 

 %63 223114 253612 إجمانً حقىق انمهكٍة 

 %13 4.23412 3.25213 إجمانً حقىق انمهكٍة واالنتزامات  
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 المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر  

 

% قائمة انتذفقات انىقذٌة

19 / 20 2019 2020 (مهٍىن ج.و)

انتذفقات انىقذٌة مه أوشطة  انتشغٍم 

%74 )298.3( )220.6( فبفٟ )خغبسح( اٌفزشح لجً اٌنشائت ٚاٌذمٛق غ١ش اٌّغ١طشح

%89 115.5 102.6 إ٘الن األفٛي اٌثبثزخ ٚفشٚق اٌزشجّخ

%54 1.9 1.0 اعزٙالن األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ ٚفشٚق اٌزشجّخ

- 0.0 9.3 اعزجؼبد أفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%142 22.8 32.3 مش٠جخ اٌذخً

%65 )38.9( )25.4( مش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح

%2066 )0.4( )8.1( مش٠جخ اٌذخً اٌّؤجٍخ

- 0.1 )0.2( خغبئش )أسثبح( سأعّب١ٌخ

- 0.0 1.1 أسثبح ث١غ اعزثّبساد أخشٜ

%702 9.6 67.4 رذػ١ُ ِخققبد ٚفشٚق اٌزشجّخ

%30 )0.08( )0.03( ِخققبد أزفٝ اٌغشك ِٕٙب

%101 60.3 60.7 دقخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبح

- 24.2 )15.3( اٌزغ١ش فٝ دمٛق األل١ٍخ

- )29.7( 7.2 اٌزغ١ش فٝ ادز١بهٝ اٌزشجّخ

%78 143.7 111.6 اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ

%18 140.5 25.7 اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ

%645 35.8 230.9 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ

%100 )39.3( )39.2( ِخققبد ِغزخذِخ

- 0.0 )1.4( اٌزغ١ش فٝ اٌزضاِبد ه٠ٍٛخ األجً

- 1.5 )3.9( اٌفشق إٌبرج ػٓ إثجبد اٌم١ّخ اٌذب١ٌخ الٚساق اٌمجل ه٠ٍٛخ االجً

%225 149.2 335.7 صافى انىقذٌة انمتاحة مه أوشطة انتشغٍم

انتذفقات انىقذٌة مه أوشطة االستثمار

%95 )61.1( )58.0( اٌّذفٛع فٟ ؽشاء األفٛي اٌثبثزخ ٚاٌّؾشٚػبد

- )1.7( )1.1( أفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%355 1.4 4.9 اٌّذقً ِٓ ث١غ االعزثّبساد األخشٜ

%6760 3.2 214.8 ِزذقالد ِٓ ث١غ أفٛي ثبثزخ 

- )6.6( 16.5 )إٌمـ( / اٌض٠بدح فٝ اٚساق لجل ه٠ٍٛخ األجً

- )64.9( 177.2 صافى انىقذٌة انمتاحة مه/ )انمستخذمة فً( أوشطة االستثمار

انتذفقات انىقذٌة مه أوشطة انتمىٌم

- 52.9 )18.0( )اٌّغذد( /اٌّذقً ِٓ اٌمشٚك ه٠ٍٛخ األجً 

%107 2.1 2.3 )اٌّغذد( /اٌّذقً ِٓ اٌجضء اٌذبٌٟ ٌالٌزضاِبد ه٠ٍٛخ األجً

%0 )2.9( 0.0 ص٠بدح / )ٔمـ( فٟ اٌجضء اٌذبٌٟ ٌالٌزضاِبد لق١شح األجً

%78 )48.5( )37.7( رٛص٠ؼبد ػب١ٍِٓ ِذفٛػخ

- 3.7 )53.4( صافى انىقذٌة )انمستخذمة فى(/ انمتاحة مه أوشطة انتمىٌم

%522 88.0 459.5 صافً انتغٍر فً انىقذٌة وما فً حكمها خالل انعاو

%92 )1145.2( )1057.2( فبفٟ إٌمذ٠خ ِٚب فٟ دىّٙب أٚي اٌؼبَ

%57 )1057.2( )597.7( صافً انىقذٌة وما فً حكمها أخر انعاو

انسىة


