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 0202عام الربع األول من  نتائج أعمال
 

         ( LCSW.CA; LECI EY) متتا سهكتت  : مصتت  أعلنتتل سٌكتتٌ   :2002يو مككا 60فكك   اإلسكككنيرية

 .0201عا   سس بع سه ل من عنسهعمال سسمجمعة  نتائج

 نتائج الشركة  ىعللمحه 
 

 0202من عام  ولاألالربع 
 

 لطبع اٌصسٟ(0 :١ٍِ4907ْٛ خ١ٕٗ ) 50004ٌزجٍغ  :12اإل٠شاداد ثٕغجخ  سرفؼذا ِٓ 

  غ ـج١ٌٍ :13ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـزد اسرفغ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ، وّب 24801ٍغ ـٌزج :27ئ٠شاداد اٌصسٟ ثٕغجخ اسرفؼذ

 رصذ٠ش(0 : ١ٍِ7005ْٛ لطؼخ ) 201

 جٍغ١ٌ  :13زدُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  اسرفغ١ٍِْٛ خ١ٕٗ، وّب  12503ٌزجٍغ  :13ئ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  اسرفؼذ   

 رصذ٠ش(0 :١ٍِ2902ْٛ ِزش ِشثغ ) 403

 ١ٌجٍغ  :34ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌزدُ  سرفغاّب و١ٍِْٛ خ١ٕٗ،  1409ٌزجٍغ  :52 ئ٠شاداد خالغبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ سرفؼذا

 لطؼخ0  15,413

 شثغ اٌػٓ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 1801 ذثٍغ ١خرشغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔخ  2003ثٍغ  ٝرشغ١ٍسثر  ٚيعدً اٌشثغ األ

 10100 ِٓ ػبَ ٚياأل

  اٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 7102 خغبسح١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔخ ثصبفٝ  2508 ذثٍغخغبسح  ٝصبف ٚياألعدً اٌشثغ

 10100 ِٓ ػبَ ٚياأل

فٟ ث١ئخ ػب١ٌّخ خ١ذح رمذ٠ُ ٔزبئح  ششوزٕبرٛاصً لبئالً:  ئٌس مجلس سإلدس ة  - قد علق سسكٌد / جلب ل غ غ  

ّٛسدْٚ إٌّبفغْٛ ٚاٌٚ ءؼّالاٌاٌىث١ش ِٓ ٔزبئح اٌزص١ٕغ0 ٌمذ شٙذ  -خبصخ فٟ أٚسٚثب  - ٜاٌطٍت اٌمٛ ذػُز١ث ٠

ِغ رخف١ف اٌم١ٛد اٌزسغٓ ٚٔزٛلغ أْ ٠غزّش ٘زا  ٝفٟ اٌطٍت ِٕز اٌص١ف اٌّبظ ٚل٠ٛبً  ثبثزبً  رسغٕبً  خ١ّؼبً 

 0مبدِخاٌ فصٛياٌّفشٚظخ ِغ ثذء اٌزطؼ١ّبد فٟ اٌ

، عزغزّش ١ٌغ١ىٛ فٟ اٌجٕبء ٝاٌشثغ اٌثبٔ ٝاٌّزؼٍمخ ثشٙش سِعبْ فٚغخ اٌّؼبو ردب٘بدثصشف إٌظش ػٓ ثؼط اإل

األدٚاد اٌصس١خ فٝ ِدبي رٕب اِٛظف١ٓ خذد ٚص٠بدح لذسرؼ١١ٓ ٔسٓ ِغزّشْٚ فٟ 0 مبدَاٌاٌؼبَ  ٝػٍٝ ٘زٖ األسلبَ ف

 ٘زٖ االردب٘بد ٌألػّبي اٌدذ٠ذح ل١ذ اٌزط٠ٛش فٟ صبدساد األدٚاد اٌصس١خ0 أٔب ِزفبئً ثأْ ٜلٛئِذاد ٌٚذ٠ٕب خػ 

 ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك0 ؼبَ٘زا اٌفٟ  وج١شاً  ١ٌغ١ىٛ ٚأْ اإلداسح عزسمك رسغٕبً  ٝعزغزّش ف اٌصبػذح

١ٌغ١ىٛ زممذ اٌشثغ األٚي،  ٝف :لبئالً  سس ئٌس سستنفٌذي سش  ة سٌكٌ   مص  - أضاف سسكٌد/ طاه  غ غ  

أفعً ٔزبئح رشغ١ً سثغ ع٠ٕٛخ ػٍٝ  ٝبد، ِّب أػطخ١ّغ اٌمطبػ ٝف ٚئخّبٌٝ األسثبذٙٛاِش رسغٕبً فٝ ئخّبٌٝ اٌ

 ِذاس اٌؼب١ِٓ اٌّبظ0ٓ١١

ِٓ ص٠بدح إٌشبغ0 وّب ٘ٛ اٌسبي اإللزصبد٠خ إٌبردخ فٟ االعزفبدح ِٓ اٌّج١ؼبد اٌم٠ٛخ ٚٚفٛساد اٌسدُ ِغزّشْٚ 

ٌُ، وّب ردبٚص اإلٔزبج ٌّؼظُ صٕبػزٕب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼب ٝ، اعزّش اٌطٍت ف1010ِٓ ػبَ  ٝفٟ إٌصف اٌثبٔ

 اٌطٍت0٘زا ٌّٛاوجخ  أ٠عبً ١ٌغ١ىٛ وبفسذ 
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اٌشثغ ِٓ اٌؼبَ ٕفظ : ِمبسٔخ ث20ٌٚىٕٗ اسرفغ ثٕغجخ رض٠ذ ػٓ  ،ج ثشىً غف١ف ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثكبٔزاإلاسرفغ 

 ٝخالي أوثش ِٓ ػب١ِٓ ف ٝأػٍٝ ٘بِش ئخّبٌرسم١ك ٚ ٌٛزذحا ، ِّب أدٜ ئٌٝ أخفبض رىٍفخ ِج١ؼبدغبثكاٌ

 اٌشئ١غ١خ0 بٕلطبػبد ِٕزدبر

ؼمٛد اٌدذ٠ذح ٌٍغبص ا١ٌٍِْٛ خ١ٕٗ ز١ث أْ  2202اعزثٕبئ١خ ثم١ّخ أسثبذ ِٓ  بً عفٟ ٘زا اٌشثغ، اعزفبدد ١ٌغ١ىٛ أ٠

 اٌغٕٛاد اٌّبظ١خ0 ٝفردبٚص و١ّبد اٌغبص اٌزؼبلذ٠خ ٔز١دخ ٚاٌشعَٛ اإلظبف١خ  غشاِبدثؼط اٌأػفزٕب ِٓ 

 ٝذ لجً اٌعشائت ٚأدٔٝ صبفبثأس ِشح ٚيألعدٍذ اٌششوخ مذ ف، سثبذ اإلعزثٕبئ١خاألداء ٚاألاٌزسغٓ فٝ ٚثفعً 

 أوثش ِٓ ػب0ٓ١ِِٕز خغبسح 

ػٍٝ اٌشغُ ، ِٓ اٌؼ١ٍّبد ٠خاٌذ٠ْٛ ػٍٝ ِذاس اٌشثغ ِغ رذفمبد ٔمذ٠خ لٛ بد وج١شح فٝع١خفرٚزممٕب رذفمبد ٔمذ٠خ 

 أسصذح اٌؼّالء0اٌّخضْٚ ّٚٔٛ  اٌض٠بداد فٝ ِٓ ثؼط 

 ٝف بً ٚأخفبظ ِٛع١ّبً  ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٔٔب ٔٛاخٗ رجبغإاً 1012ٝ أعظ خ١ذح ٌؼبَ رعؼٕب ٘زٖ اٌجذا٠خ اٌم٠ٛخ ػٍ

 ثغجت شٙش سِعب0ْ ٝاٌشثغ اٌثبٔ ٝفطبلخ اإلٔزبخ١خ اٌ

ز١ث ٠إثش شٙش سِعبْ ػٍٝ وً ِٓ اٌطٍت  ٝ،غ ٚص٠بدح اٌخغبئش فٟ اٌشثغ اٌثبٔفٟ إٌشب بً ٔزٛلغ أخفبظ

ٚاٌزؼجئخ ٚاٌشسٓ ِغ دخٌٕٛب ٘زا اٌشثغ ٚاٌزٞ اٌّىّالد اٌجالعز١ى١خ ب١ٌف رى ٝص٠بدح زبدح ف ٚاإلٔزبخ١خ0 ٔٛاخٗ أ٠عبً 

ِصش  ٝسفؼذ ١ٌغ١ىٛ األعؼبس ف 4:0 ِٝٓ اٌّزٛلغ أْ ٠إدٞ ئٌٝ ص٠بدح رىب١ٌف األدٚاد اٌصس١خ ٚاٌجالغ ثسٛاٌ

سٚثب ػٍٝ اٌشغُ أٚ ٝٚثذأٔب فٟ سفغ األعؼبس ف ٝرؼ٠ٛط ٘زٖ اٌض٠بدح ِٕز ثذا٠خ اٌشثغ اٌثبٔ ٝٚاٌششق األٚعػ ٌٍجذء ف

 0ٚاٌؼمٛد ِغ وجبس اٌؼّالء ٝثبٔخفبض اٌزعخُ اإلخّبٌ ِٓ أْ ٘زا ال ٠ضاي ِم١ذاً 

اٌؼبِخ  ّصشٚفبدال ٠ضاي أِبَ ١ٌغ١ىٛ اٌىث١ش ٌزفؼٍٗ ٌّٛاصٍخ رسغ١ٓ ٘ٛاِش األدٚاد اٌصس١خ ٚسؤ٠خ أخفبض اٌ

ٔظشح  ٍٝٔم بً 0 ٔسٓ أ٠عمبدِخاٌ صٛيفز١ث ٔغزّش فٟ ص٠بدح زدُ اٌّج١ؼبد ٚاإل٠شاداد فٟ اٌ ،وٕغجخ ِٓ اٌّج١ؼبد

 ١0خج٠اٌعش األػجبء خف١طٌز زٕبششو ػٍٝ و١ف١خ ئػبدح ١٘ىٍخدل١مخ 

 ٝص٠بدح اإلٔزبج ٚاٌّج١ؼبد ئٌٝ ألصٝ زذ ِغ اٌؼًّ ِٓ أخً اٌزسغ١ٓ اٌّغزّش ف ٝرظً ِّٙخ ١ٌغ١ىٛ اٌّغزمج١ٍخ ٘

٘زا ػٍٝ ػٛاًِ خبسخ١خ، ٌٚىٓ  ١ٝش ِٓ ٔدبزٕب فزّذ اٌىثٌزىب١ٌف ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ0 ٠ؼا حئداس

ِدبالد اٌزشو١ض ٘زٖ  ٝاٌؼًّ ٌزسم١ك أفعً إٌزبئح اٌّّىٕخ ف ٠ٝك ئداسح ١ٌغ١ىٛ ثأوٍّٗ ع١غزّش فأْ فشرأوذٚا ِٓ 

 0ٜ ِٛلففٟ أ
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 إيرايات وربحية ليسيكو
 

   لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % الربع األول 

 02/02 0202 0202 )مليون ج.م(

 %227 20404 24801 سسصحً 

 %213 27401 12503 سسبالط

 %252 2409 1409 خالطال سسمٌاه

 %222 5.706 72206 صاف  المبيعات 

 %(209) %5204 %4907 (٪سسصحً/ صافً سسمبٌعال )

 %223 (32903)  (40007)  ت لفة سسمبٌعال  

 %(402) %(8804) %(8203) (٪ت لفة سسمبٌعال / صافً سسمبٌعال )

 %2.6 6.02 09.. مجمل الربح 

 %402 %2204 %2505 ( ٪هامش مجمل سس بح )

 %210 (7109)  (8702)  مصا ٌف ت اٌع  إدس ٌه ) .ل.أ(

 %(001) %(2307) %(2304) (٪ .ل.أ / صافً سسمبٌعال )

 %29 (2103)  (102)  /)مص  فال( تشغٌل أخ ىلصافً إٌ سدس

 %(102) %(104) %(003) (٪ٌل أخ ى )/)مص  فال( تشغلصافً إٌ سدس

 - (2902)  2205 التشغيل أرباح )خسائر(

 - - %207 (٪هامش أ باح سستشغٌل )

 %21 (202.)  (2709)  الخسارةصاف  

 - - -  (٪)هامش صافً سس بح 

 
 اوتعاش انمبٍعاث ٌؤدي إنى اوخفاض كبٍر فً انخسائر: 2222مه عاو  ولاألانربع 

عبػذ أعّبَ ػّالء ٚ ،ز١ث اعزّشد ِؼظُ األعٛاق فٟ اٌزؼبفٟ، ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكفٟ اٌّج١ؼبد  اً ِغزّش بً زؼبشا١ٌٔغ١ىٛ  ظٙشدأ

األدٚاد اٌصس١خ ِغ رؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ خذد  اإلٔزبخ١خ ِٓفٟ ص٠بدح لذسرٙب ١ٌغ١ىٛ اٌطٍت ٚاعزّشد  ص٠بدحخذد ٚرص١ّّبد خذ٠ذح ػٍٝ 

 خالي اٌشثغ اٌغبثك0

ِٓ اٌشثغ األٚي ) ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 50004ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح : ِمبسٔخ 12ثٕغجخ  اٌشثغ األٚي وخ خالي اٌششئ٠شاداد  ذسرفؼا

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  :12ذ اإل٠شاداد اٌّس١ٍخ ثٕغجخ سرفؼا .بدمطبػفٝ وً ا٠ٌشاداد اإل سرفبعِغ ا( ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 39504:  1010ػبَ 

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ  :12ئ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ  سرفؼذ، وّب ا١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 11308:  1010األٚي ِٓ ػبَ اٌشثغ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) 17102 ٌزجٍغ

 ١ٍِ0ْٛ خ١ٕٗ( 17207:  1010اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) 21803ٌزجٍغ اٌغبثك 

اإل٠شاداد  ذٔخفعا 0(خ١ٕٗ ١ٍِْٛ 52402:  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ) :1اال٠شاداد ثٕغجخ  ذٔخفعاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

ذ ٔخفعّب او١ٍِْٛ خ١ٕٗ(،  18204:  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) 17102اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ :3اٌّس١ٍخ ثٕغجخ 

 0(١ٍِْٗٛ خ١ٕ 22207:  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) 21803ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  :2ئ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ 

:  1010اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) خ١ٍِٗ١ْٕٛ  40007ٌزجٍغ  :23ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ  ّج١ؼبداٌرىٍفخ  ذسرفؼا

 0غبثكٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌِمبسٔخ ث: 21 ٝزدُ اإلٔزبج زٛاٌاسرفبع ٔز١دخ ( خ١ٍِٗ١ْٕٛ  32903

زدُ اسرفبع ٔز١دخ  ،١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 42709:  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ : )2جخ ذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ثٕغٔخفعِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 2:0 ٝاإلٔزبج زٛاٌ
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اٌشثغ األٚي ِٓ ) خ١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ9908جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  :74ثٕغجخ اٌشثغ األٚي اٌششوخ فٝ ِدًّ سثر  سرفغا

ػٓ ٔفظ اٌفزشح  :2204ِمبسٔخ ثـ  :2505 ٔمطخ ١ٌصً 402ذاس مثّ اٌششوخ ٘بِش ِدًّ سثر سرفغا 0(خ١ٍِٗ١ْٕٛ  4702:  1010ػبَ 

 فٝ خ١ّغ اٌمطبػبد0رسغٕبً ِدًّ اٌشثر شٙذ  .ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

٘بِش ِدًّ سثر  سرفغ( وّب اخ١ٍِٗ١ْٕٛ  9703:  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ )  : 1ِدًّ اٌشثر ثٕغجخ  سرفغِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 0(:2408 : 1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ٔمطخ ِئ٠ٛخ ) 008اٌششوخ ثّمذاس 

 7109:  1010اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 8702: ٌزجٍغ 10داس٠خ ثٕغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼاٚثصٛسح ِطٍمخ، 

اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ  ٝٓ صبفِ :2304ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  001داس٠خ ثّمذاس ٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإلأخفعذ ث١ّٕب ، ١ٍِْٛ خ١ٕٗ(

 .1010اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ  ٝف :2307ثٕغجخ 

ّب و ،١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 5907:  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ) :14ثٕغجخ داس٠خ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 (2202:0 :1010ػبَ  اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ) ٔمطخ ِئ٠ٛخ 201داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼا

١ٍِْٛ خ١ٕٗ أسثبذ اعزثٕبئ١خ ِغزشدح ِٓ ششوخ اٌغبص  2202رزعّٓ ِصبس٠ف رشغ١ً أخشٜ  ١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ صبف 102عدٍذ ١ٌغ١ىٛ 

ثبعزجؼبد ٘زٖ األسثبذ اإلعزثٕبئ١خ فاْ  0غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ ١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ ف 2103رشغ١ً أخشٜ ثم١ّخ ِصبس٠ف  ِٝمبسٔخ ثصبف

 ١ٍِْٛ خ0ٗ١ٕ 2403فٝ اٌشثغ األٚي عزجٍغ  خشٜاألزشغ١ً اٌِصبس٠ف 

ِصبس٠ف رشغ١ً أخشٜ ثم١ّخ  ِٝصبس٠ف رشغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثصبف ١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ صبف 102عدٍذ ١ٌغ١ىٛ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 0اٌؼبَٔز١دخ رذػ١ُ ِخصصبد اٌؼّالء فٝ ٔٙب٠خ  1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ فٝ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 3205

 1801 رشغ١ٍ١خ ثٍغذخغبسح ِمبسٔخ ثاٌشثغ األٚي فٝ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ  2003لذسٖ  لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ( سثر) ٝرشغ١ٍ شوخ سثرعدٍذ اٌش

١ٍِْٛ  2209لذس٘ب  1010ِٓ ػبَ شاثغ فٝ اٌشثغ اٌ رشغ١ٍ١خعدٍذ اٌششوخ أ٠عبً خغبسح  10100اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ فٝ 

 0خ١ٕٗ

:  1010اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) خ١ٍِٗ١ْٕٛ  2201 ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٌزصً :57ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّصبس٠فاٌصبفٝ  ٔخفعذا

اٌز٠ًّٛ ثغجت االٔخفبض اٌىج١ش فٟ ِغز٠ٛبد اٌذ٠ْٛ ٚأعؼبس اٌفبئذح  ِصبس٠فالٔخفبض اٌّمبَ األٚي ٔز١دخ  ٝف ١ٍِ0ْٛ خ١ٕٗ( 30

 ١ٍِ0ْٛ خ١ٕٗ 3 ثّمذاس ّالداٌؼ فشٚق أعؼبسأخفبض خغبئش ٚوزٌه ، ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك

، ز١ث ١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 501: 1010اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ) :223ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ صبفٝ اٌّصبس٠ف سرفؼذا ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

 10100فٝ اٌشثغ اٌشاثغ  فشٚق أعؼبس اٌؼّالدوج١شح ِٓ ِىبعت اٌششوخ عدٍذ 

 1.5 بلغل عباء ض ٌبٌةأصافى مقا نة ب ملٌ ن جنٌه 10.1 بلغل 0201ا  عمن سس بع سه ل خالل عباء ض ٌبٌة أكجلل سسش  ة صافى 

  سسكابق. نفس سسفت ة من سسعا  فى ملٌ ن

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 7102ِمبسٔخ ثصبفٝ خغبسح  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 27ثٍغذ اٌشثغ األٚي  ٝفصبفٝ خغبسح اٌششوخ عدٍذ 

 ١ٍِ0ْٛ خ١ٕٗ 1801ِجٍغ  شاثغاٌشثغ اٌز١ث ثٍغذ خغبسح  :42ٝ اٌخغبسح ثٕغجخ صبف ذٔخفعِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ااٌغبثك0 
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 التحليل القطاع 

 األيوات الصحية
 

 % الربع األول 

 0202 0202 02/02 

    مبٌعال سسصحً )باهسف قطعة(

 %228 145 243 مص  

 %22 29 3 سبنان  

 %214 592 852 تصدٌ  

 %225 97. 22222 قطعة()باأللف أجمال  مبيعات الصح  

 %005 %7002 %7005 تصيير / إجمال  المبيعات %

    

 %.22 12606 16902 إيرايات مبيعات الصح  )مليون ج.م( 

 %94 20905 19207 مت كط كع  بٌع سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %91 17909 14804 مت كط ت لفة سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %223 (17502) (22402) ت لفة مبٌعال سسصحً  

 %237 1902 3200 مجمل  بح قطاع سسصحً

 %103 %905 %2100 هامش مجمل  بح قطاع سسصحً 

 

حج    تفعس .قطعة( 055,162  تفع)س ٪02حج  مبٌعال سهد سل سسصحٌة خالل سس بع بنكبة   تفعس: 0202عام  منالربع األول 

 مابٌن ،قطعة( 192,112 ل تفعس) ٪01بنكبة  تصدٌ ٌعال سسمب  تفعلس  ،قطعة( 79,160  تفع)س ٪53بنكبة  محلٌةمبٌعال سسسس

 .قطعة( 52,110 نخفضس) ٪37بنكبة  سبنانحج  مبٌعال نخفض س

٪ 13بنكبة  سسمحلٌةسسمبٌعال  ل تفعس. قطعة( 07,102  تفعس) ٪0حج  سسمبٌعال بنكبة   تفعسمقا نة باس بع سسكابق من سسعا  

سبنان  ىسسمبٌعال فحج   نخفضس،  ما (قطعة 13,132 سنخفض٪ )0سسصاد سل بنكبة حج   نخفضما سبٌن، قطعة( 12,100  تفع)س

 .قطعة( 9,015 نخفضل٪ )س60بنكبة 

سس بع سه ل من ) جنٌه سلقطعة 075.9مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق سٌبلغ  ٪1بنكبة د سل سسصحٌة سهكعا  أمت كط  نخفضس
 072.1:  0202سس بع سس سبع من عا  ٪ )1مت كط سسكع  بنكبة   تفع هامشٌا  سسكابق س مقا نة باس بع .جنٌه( 527.6:  0202عا  

 .جنٌه سلقطعة(

:  0202سس بع سه ل من عا  ) ملٌ ن جنٌه 513.0ستبلغ  كابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس ٪19سإلٌ سدسل بنكبة  ل تفعس

 .(جنٌهملٌ ن  521.7:  0202سس بع سس سبع من عا  ) ٪2دسل بنكبة ل سالٌ س تفعمقا نة باس بع سسكابق س 0(جنٌهملٌ ن  521.1

 نتٌجةبصفة أكاكٌة  جنٌه سلقطعة 013.1سٌبلغ  سسكابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا   ٪3بنكبة  سسقطعة مت كط ت لفة مبٌعال نخفضس

 مت كط ت لفة سسمبٌعال  تفعسا نة باس بع سسكابق مقكابق. مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس٪ 29بنكبة  سإلنتاج  تفعس. سإلنتاج  تفاعس

 .٪1بنكبة  سإلنتاجس تفع   ،(سلقطعة جنٌه 016.7: 0202سس بع سس سبع من عا  ) ٪1سلقطعة 

ملٌ ن جنٌه مقا نة  25% مقا نة باسعا  سسكابق سٌصل 29بنكبة  من سسعا سس بع سه ل فى  قطاع سهد سل سسصحٌة بح مجمل س تفع 
٪ 10نقطة مئ ٌة ستصل  0.2بمقدس   مجمل سس بح نكبةس تفعل  ملٌ ن جنٌه فى نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق. 07.5بمجمل  بح 
 .سسعا  سسكابق نفس سسفت ة منى ٪ ف7.6مقا نة بنكبة 

عل نكبة ،  ما س تفملٌ ن جنٌه( 22.1:  0202سس بع سس سبع من عا  )٪ 9بمقدس   مجمل سس بح نكبةمقا نة باس بع سسكابق س تفعل 
 .%(11.6:  0202سس بع سس سبع من عا  مئ ٌة ) ةنقط 2.2هامش مجمل سس بح بمقدس  
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 البالط

 

 % سس بع سه ل 

 0202 0202 02/02 

    مبٌعال سسبالط )باهسف مت  م بع(

 %228 26242 36252 مص 

 %28 38 28 سبنان 

 %88 26283 26035 تصدٌ  

 %225 52197 .6252 أجمال  مبيعات البالط 

 %(707) %1700 %2902 تصدٌ  / إجماسً سسمبٌعال %

    

 %225 2.602 22705 مبيعات البالط )مليون ج.م(  اتإيراي

 %200 2909 2909 (0مت كط كع  سسبٌع )ج.  / 

 %92 2301 2201 (0مت كط سست لفة )ج.  /  

 %222 (24000) (25904) ت لفة مبٌعال سسبالط 

 %285 1401 3509 بالطمجمل  بح قطاع سس

 %702 %2303 %1207 هامش مجمل  بح قطاع سسبالط 

ملٌ ن مت  م بع  1.2سٌبلغ  مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ٪02حج  مبٌعال سسبالط بنكبة   تفعس: 0202من عام الربع األول 
 سبنان مبٌعالحج   نخفضسبٌنما  ،(م بع مت  ملٌ ن 1.0  تفعس) ٪53 سسمحلٌة بنكبةحج  سسمبٌعال   تفعس .(مت  م بع ملٌ ن 1  تفعس)

 .مت  م بع( 153,071نخفض س) ٪10بنكبة سستصدٌ  حج  مبٌعال  سنخفض ، مت  م بع( 52,123 نخفضس) ٪60 بنكبة

 ٪1بنكبة  سسمحلٌةمبٌعال سسحج   نخفضس ،مت  م بع( 969,265  تفعس) ٪10مبٌعال بنكبة سسحج   نخفضسمقا نة باس بع سسكابق 
حج  سنخفض  ما مت  م بع(،  295,210 نخفض٪ )س51بنكبة سستصدٌ  حج  مبٌعال  نخفضس ، مت  م بع( 003,196 نخفضس)

 .مت  م بع( 52,123 سنخفض) ٪93بنكبة سبنان مبٌعال 

  تفعمقا نة باس بع سسكابق س .جنٌه سلمت  57.7سٌبلغ سسعا  سسكابق نفس سسفت ة من مقا نة بثابتا أكعا  سسبٌع  ىمت كط صافظل 
 .سلمت ( جنٌه 57.6:  0202سس بع سس سبع من عا  ) ٪1بنكبة  مت كط سسكع 

:  0202سس بع سه ل من عا  )ملٌ ن جنٌه  016.2مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستبلغ  ٪02سٌ سدسل سسبالط بنكبة   تفعلس
 .(جنٌهملٌ ن  021:  0202سس بع سس سبع من عا  )  ٪10سالٌ سدسل بنكبة  لنخفضسمقا نة باس بع سسكابق  (.جنٌهملٌ ن  191.0

:  0202سس بع سه ل من عا  ) جنٌه سلمت  51.0سٌبلغ  كابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس ٪7مت كط ت لفة سسمبٌعال بنكبة  نخفضس
 .سسكابقمقا نة باسعا  ٪ 19إنتاج سسبالط بنكبة   تفعس. (سسم بع جنٌه سلمت  52.0

أقل.  ٌةإنتاجأكس  تحقٌق  ف  سل سسحج  على  طاقة سإلنتاجٌةأعادل سٌكٌ   هٌ لة عملٌال سسبالط سسخاصة ب ا سسعا  سسماضً ستقلٌل سس
سبالط،  تدسبٌ  خفض سست اسٌف فً مص   تأثٌ  تعاٌا سسعملة س فى قطاع سسغاا أكعا   بعد سنخفاضت  دع  خفض سست لفة بش ل أ ب  

سبالط، فى قطاع سغاا أ خص أكعا  ت  دع  خفض سست لفة بش ل أ ب  من خالل  على سسعمالل سهجنبٌة. م تبطةسٌف سسعلى سست ا
سنخفض  مقا نة باس بع سسكابق اسعمالل سهجنبٌة.ب م تبطة تدسبٌ  خفض سست اسٌف فً مص   تأثٌ  تعاٌا سسعملة على سست اسٌف سس

 جنٌه(. 51.3: 0202 من عا   سبع٪ )سس بع سس0بنكبة  ة سس حدةفلمت كط ت 

. نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقملٌ ن جنٌه فى  01.0 بح مجمل مقا نة بملٌ ن جنٌه  26.7إسى سٌصل مجمل  بح قطاع سسبالط س تفع 
 (٪12.2: 0202سس بع سه ل من عا  ) نقطة مئ ٌة 9.5بمقدس    بحسسهامش مجمل س تفع 

هامش مجمل   تفعسبٌنما  (،ملٌ ن جنٌه 29.7: 0202سس بع سس سبع من عا  ٪ )0س بح بنكبة مجمل س نخفضمقا نة باس بع سسكابق س
 ٪(.17.1:  0202سس بع سس سبع من عا  نقطة مئ ٌة )  0.1سس بح بمقدس  
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 خالطات المياه
 

 ٪ سس بع سه ل 

 0202 0202 02/02 

    مبٌعال خالطال سسمٌاه )باسقطعة(

 %234 286188 156413 مص 

 - 0 0 تصدٌ 

 %256 292299 272625 )بالقطعة(إجمال  مبيعات خالطات المياه 

 %000 %000 %000 ٪تصدٌ  / إجماسً سسمبٌعال 

 %271 .260 .260 مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(   اتإيراي

 %221 85801 97305 مت كط كع  بٌع سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %82 71309 50003 مت كط ت لفة سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %210 (2202) (2409)   خالطال سسمٌاهت لفة مبٌعال 

 %279 105 909 خالطال سسمٌاهمجمل  بح 

 %1209 %2504 %2803 خالطال سسمٌاههامش مجمل  بح 

 
 :0202من عام الربع األول 

عن نفس سسفت ة من قطعة  13,033قطعة مقا نة بـ  06,102سٌبلغ  ٪21بنكبة  0201من عا  سس بع سه ل حج  مبٌعال   تفعس
 .(قطعة 09,112:  0202سس بع سس سبع من عا  )  ٪0حج  سسمبٌعال بنكبة  نخفضمقا نة باس بع سسكابق فقد س .سسعا  سسكابق

 جنٌه 363.0:  0202سس بع سه ل من عا  ) جنٌه سلقطعة 792.6سٌصل إسى  ٪10مت كط صافى كع  بٌع سسقطعة بنكبة  تفع س
جنٌه  373.1: 0202سس بع سس سبع من عا  ) ٪3بنكبة  مت كط صافى كع  بٌع سسقطعة  تفعس نة باس بع سسكابق مقا .سلقطعة(
 .تش ٌلة سسمنتجال إختالف  ٌ جع ذسك إسى سلقطعة(

سه ل سس بع ) ملٌ ن جنٌه 01.7مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستصل إسى  ٪65من سسعا  بنكبة سس بع سه ل سٌ سدسل  ل تفعس
٪ بٌنما بلغل هذه سسنكبة عن 2.5بلغل نكبة سٌ سدسل قطاع سسخالطال من سإلٌ سدسل سسمجمعة (. جنٌهملٌ ن  11.7:  0202من عا  

       ٪6سالٌ سدسل بنكبة  ل تفعمقا نة باس بع سسكابق من سسعا  س ٪ من إجماسى إٌ سدسل سسمجمعة.5.0نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق 
 (.جنٌهملٌ ن  02.2:  0202من عا   سس بع سس سبع) 

سٌع س  جنٌه سلقطعة( 902.7:  0202سس بع سه ل من عا  ) جنٌه سلقطعة 622.2سٌبلغ  ٪19مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة  نخفضس
 جنٌه 111.0:  0202سس بع سس سبع من عا  ) ٪7مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة   تفعمقا نة باس بع سسكابق س .تش ٌلة سسمنتجال سسمباعة

 سلقطعة(.

 ما ( جنٌهملٌ ن  0.6:  0202سس بع سه ل من عا  )ملٌ ن جنٌه  7.7سٌبلغ مقا نة باسعا  سسكابق  ٪097مجمل سس بح بنكبة   تفعس
مجمل بلغل نكبة  .( ٪16.1: 0202سس بع سه ل من عا  ) ٪53.2نقطة مئ ٌة سٌصل إسى  01.7هامش مجمل سس بح بمقدس   تفعس

٪ من 2.6٪ بٌنما بلغل هذه سسنكبة عن نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق 7.7سسمجمعة  إجماسى مجمل  بحطال من قطاع سسخال بح 
 سسمجمعة. مجمل  بحإجماسى 

هامش مجمل  نخفضس مابٌن، (جنٌهملٌ ن  7.2:  0202سس بع سس سبع من عا  )  ٪1مجمل سس بح بنكبة   تفعسمقا نة باس بع سسكابق 
نكبة مجمل  بح قطاع سسخالطال من مجمل  بح بلغل  .(٪53.9:  0202سس بع سس سبع من عا  )ة مئ ٌة نقط 2.3سس بح بمقدس  

 .0202سس بع سس سبع من عا  ٪ فى 7.9 ةسسمجمع
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  المركز المال 

 1,667.1: 0202) ملٌ ن جنٌه 1,621.1٪ ستبلغ 1بنكبة  0201ما س ش  ة سٌكٌ   بن اٌة سسثابتة سص ل سهقٌمة  نخفضلس
 .لٌ ن جنٌهم

ملٌ ن جنٌه( بصفة  1,135.3: 0202) جنٌهملٌ ن  1,922.5ستبلغ  ٪3بنكبة  0201ما سبن اٌة  سسمتدس سة ص لسهقٌمة  ل تفعس
 .0201عا  سس بع سه ل من خالل  سسعمالء سمخا ن سسنقدٌة  س  تفاعسنتٌجة أكاكٌة 

  تفاعس نتٌجةبصفة أكاكٌة ملٌ ن جنٌه(  1,636.3: 0202) .ملٌ ن جنٌه 1,325.1ستبلغ  ٪9ستاسمال بنكبة إجماسً سإل ل تفعس
 .0201عا  سس بع سه ل من خالل أ صدة سسم  دٌن 

بن اٌة عا   جنٌهملٌ ن  351.5مقا نة بـ جنٌهملٌ ن  933.0سٌبلغ   جنٌهملٌ ن  29.1ما ٌعادل  ٪6إجماسى سسدٌن بنكبة  نخفضس
0202. 

بن اٌة عا   جنٌهملٌ ن  911.3مقا نة بـ  هملٌ ن جنٌ 655.1سٌبلغ  جنٌهلٌ ن م 30.2ما ٌعادل  ٪10صافى سسدٌن بنكبة نخفض س
0202. 

 فً ن اٌة عا  2.29مقا نة بمعدل  2.20ستصل إسى  0202عا  سس بع سه ل من خالل  نكبة صافى سسدٌن إسى حق ق سسمل ٌةتحكنل 
0202. 

ملٌ ن جنٌه بن اٌة  656.7مقا نة بـ  هملٌ ن جنٌ 652.3سٌبلغ نٌه ملٌ ن ج 6.1أ  ما ٌعادل  ٪1 أس سسمال سسعامل بنكبة  نخفضس
 .سسم  دٌنأ صدة فى  تفاع  نتٌجة سإل 0202عا  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

سسنصف  ىف أٌناه  ىمن سسمت قع أن ٌكتم  سالنتعاش فً سسطلب سسذ :0202عام للربع الثانى وما تبقى من  النظرة المستقبلية

خالل فصل  من جدٌد خالل بقٌة سسعا . ال ٌبد  أن ظ    فٌ  س     نا 0201 سس بع سه ل من عا   0202سسثانً من عا  

  على سسمبٌعال فً بدسٌة سسعا . س   بٌ ٌا  كلب س  ث سه أسسمتخذة سلكٌط ة علٌه  سسشتاء  سستدسبٌ 

أػٍٝ اٌصبدساد ئٌٝ  ٝزؼبفرأْ ٚ – ٝإٌصف اٌثبٔ ٝف وج١شاً  شٙذ رؼبف١بً  ٜاٌز -ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠غزّش ّٔٛ اٌصبدساد فٟ أٚسٚثب 

 10120ِغز٠ٛبد ِب لجً ف١شٚط وٛسٚٔب فٟ ػبَ ِٓ 

ٌٚىٓ ِغ اٌسشص ػٍٝ ئثمبء اٌزىب١ٌف ِٕخفعخ ٚاٌسذ ِٓ  ِغ رؼبفٟ األعٛاق ٚاٌطٍت، رؼًّ ١ٌغ١ىٛ ػٍٝ ص٠بدح اإلٔزبج رذس٠د١بً 

اٌٛلذ ٔفغٗ، رظً رذاث١ش اٌغالِخ  ٌٍٝزؼبًِ ِغ رذاػ١بد ف١شٚط وٛسٚٔب0 فٚظؼٙب ُ رشاخغ ئخشاءاد خفط اٌزىب١ٌف اٌزٟ ر

 0ؼ١ٍّبداٌرعبف ئٌٝ رىب١ٌف  ٝٚاٌز ١ّٓٛظفا٠ٌزؼشض ٌٙب  ٌٝزم١ًٍ اٌّخبغش اٌز عبس٠خ اٌّؼّٛي ثٙب

ٌٝ رجبغإ اٌّج١ؼبد شٙش سِعبْ ئ ٜثبٌزسذ٠بد0 ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠إد ع١ىْٛ ١ٍِئبً  1012ِٓ ػبَ  ٝ، فاْ اٌشثغ اٌثبِٔٚغ رٌه

 ٝٚاٌزؼجئخ ثبإلظبفخ ئٌٝ اسرفبع ف ١خاٌجالعز١ىاٌّىّالد ٚاٌخالغبد رىب١ٌف  ٝف اسرفبػبً  ٚاإلٔزبج خالي اٌشثغ0 رٛاخٗ اٌششوخ أ٠عبً 

ٚرزطٍغ  سفؼذ ١ٌغ١ىٛ األعؼبس فٟ ِصش ٚاٌششق األٚعػ ٌزؼ٠ٛط رٌه خضئ١بً  0رىب١ٌف اٌشسٓ ودضء ِٓ اردبٖ ػبٌّٟ ٌٍزعخُ

 اٌزىب١ٌف ثشىً وب0ًِ ٝ٘زٖ اٌض٠بداد ف س١ًّأٚسٚثب ٌٚىٓ ١ٌظ ِٓ اٌٛاظر ِزٝ عزىْٛ لبدسح ػٍٝ ر ٝاألعؼبس ف ئٌٝ ص٠بدح

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبغش ٚاٌّزغ١شاد غ١ش  -، فاْ اإلداسح ِزفبئٍخ ثسزسٝاٌشثغ اٌثبٔ ٝػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زٖ اٌزسذ٠بد ف

ِغ رٛلغ اإلداسح أْ  سبٌٝاٌؼبَ اٌ ٝ ثم١خع١غزّش ف ٝإٌصف اٌثبٔ ٝف ٔبٖ٘ذبش ٜزثأْ اٌزسغٓ اٌ -ي ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّؼشٚفخ زٛ

 ٜأ ٝاٌّٛع١ّخ ف معب٠بثغط إٌظش ػٓ اٌاٌشثغ األٚي ٕزبئح ثبٌّمبسٔخ ثرسغٓ  1012شثغ اٌغ٠ٕٛخ ٌؼبَ ا٠ٌظٙش ِزٛعػ إٌزبئح 

 0ٜسثغ فشد

خؼً اٌغٛق غ١ش لبثً ٌٍزٕجإ ثشىً وج١ش ٚرسذ ِٓ إٌشبغ0 ٝ فاألصِخ فٟ ٌجٕبْ رغزّش ( : )تحييث -إعاية هيكلة ليسيكو لبنان

 سد فؼً اإلغالق ػٍٝثغجت ٠ٕب٠ش ٚفجشا٠ش  ِٜؼظُ شٙشفٝ ِٓ اٌزذاٚي  ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ فؼ١ٍبً رٛلف ثبإلظبفخ ئٌٝ رٌه، رُ 

COVID-91. 

جٕٛن اٌخ١ّغ د٠ْٛ  زبثؼخ فؼ١ٍبً ز١ث عذدد اٌششوخ اٌ ،:200ثٕغجخ  ٜئٌٝ ّٔٛرج اٌذفغ إٌمذ 1012ػبَ  ١ٌٝغ١ىٛ ٌجٕبْ ف رسٌٛذ

 ثبٌؼٍّخ اٌصؼجخ ٌغذاد اٌّٛسد0ٓ٠ ٠خٔمذ ذفمبدٚرسزبج ا٢ْ ئٌٝ ر

ػبَ  ٝغ١ش ِإوذح ٌٍغب٠خ0 ئرا ظٍذ اٌج١ئخ االلزصبد٠خ ف 1012ٚاٌزٛلؼبد اٌغ١بع١خ فٟ ٌجٕبْ ٌؼبَ  ٝال رضاي آفبق االلزصبد اٌىٍ

عذاد أسصذح  ٝغ أْ رؼٛد ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ ئٌٝ اٌشثس١خ اٌّسذٚدح ٚرجذأ ف، فّٓ اٌّزٛل1010ػبَ  ٝئٌٝ زذ وج١ش وّب وبٔذ ف 1012

 0ٝاٌمذ٠ّخ ٌششوخ ١ٌغ١ىٛ ِصش ا٢ْ ثؼذ عذاد اٌجٕٛن ثشىً أعبعّٕزدبد اٌ

ٚاٌغ١بعٟ فٟ اٌجالد، رخعغ ٌزجب٠ٓ شذ٠ذ0  ٜااللزصبداإلعزمشاس ظٛء ػذَ  ٝرٛلؼبد ألػّبي ١ٌغ١ىٛ اٌٍجٕب١ٔخ، ف ٜ، فاْ أِٚغ رٌه

اٌغٛق ثّدشد ازز١بخبد ع١زُ رسذ٠ذٖ ِٓ خالي  ،ب ٘زا االظطشاة ثٛظٛذ فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ ٚو١ف ع١إثش رٌه ػٍٝ رٛلؼبرٕبٌمذ سأ٠ٕ

 0مبدِخاٌاألشٙش  ٝ٘ت اٌغ١بعخ فسفغ اإلغالق ٚوزٌه ئٌٝ أ٠ٓ عزز

خذ٠ذ فٟ اٌغٛق0 عزجزي  ٚالغ ٜئػبدح ١٘ىٍخ أػّبٌٙب ٌٍزى١ف ِغ أِغ اعزمشاس اٌٛظغ، لذ رسزبج ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ ئٌٝ رغ١١ش خطخ 

رث١ش٘ب ٘زٖ اٌزغ١١شاد لذس اإلِىبْ  ٌٝج١ئخ اٌسب١ٌخ ٌزدٕت اٌّخبغش اٌز١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ لصبسٜ خٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبثٍخ ٌٍزى١ف ِغ ا

 ٌٍٚسصٛي ػٍٝ أفعً فبئذح ِٓ اٌفشص اٌزٟ رٛفش٘ب0

١ىٍخ ػٍٝ أعبط سثغ عٕٜٛ ٚرٌه ِٓ خالي إٌششح ئػبدح اٌٙ ٝرؼزضَ اإلداسح ِٛاصٍخ رسذ٠ث اٌّغزثّش٠ٓ ثشأْ اٌزمذَ اٌّسشص ف

 االخجبس٠خ ٌٕزبئح األػّبي0
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 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد سسش  ال سس سئدة فً إنتاج سهد سل سسصحٌة LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY سٌكٌ   ) ما سهك   :
هذه  فًعاما  12مص  ،  بخب ة تاٌد عن فى جة سلبالط  ب  سسش  ال سسمنتأ باسج دة سستصدٌ ٌة باسش ق سه كط  أٌضا  سحدة من 

 سسصناعة  بخب ة أٌضا فً أعمال سستصدٌ  إسى سهك سق سسمتط  ة تاٌد عن عش سل سسكنٌن.
 

 عتتمتع سٌكٌ   بماسٌا تنافكٌة نتٌجة سالنخفاض سس ا  فً ت لفة سسعماسة  سسطاقة  سالكتثما  سسناتجة عن سسحج  سالقتصادي سلنشاط  سسم ق
. إن سإلكت ستٌجٌة سستك ٌقٌة سش  ة سٌكٌ   تعتمد على سكتخدس  ماسٌا سست لفة الكت دسف سسحج  فً مص سسجغ سفً  سالكت ستٌجً 

 . تنافكٌة سه ب  من سسك ق بج دة عاسٌة  بأكعا 
 

 بأك سق أخ ى عدٌدة  ،  س ا ت سجد ها  باسممل ة سسمتحدةسسصحٌة تق   سٌكٌ   بتصدٌ  ما ٌاٌد عن نصف إنتاج ا من سهد سل
بأ   با،  سن معظ  سس مٌال سستً ٌت  تصدٌ ها تحمل سالك   سسعالمة سستجا ٌة سسخاصة بلٌكٌ   مع إن ا تنتج أٌضا بما  ال  عالمال 

  تجا ٌة سش  ال أ   بٌة.
 
 

 لمزيي من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاه  ج. غ غ  
   + 025 113 2211  تلٌف ن:
   + 025 113 2207  فا س:
  tgargour@lecico.com :سس ت  نًب ٌد 

 

 

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

 
 بما تتطابق أ  تتماثل مع  سستًقبلٌة" تتعلق بأعمال   ظائف سسش  ة  هذه سسنش ة قد تحت ى بعض سهسفاظ "ق سئ  سسنظ ة سسمكت

سكتخدس  سحد مف دسل عل  سسمصطلحال مثل "ك ف" "تخطٌط" "ت قعال" "تنبؤسل" أ  ما شابه ذسك من سستعبٌ سل أ  بمناقشة بعض 
ستط ٌ سل سسجا ٌة باسش  ة،   هذه سسق سئ  أ  سسخطط. مثل هذه سسق سئ  قد تتضمن  صفا سخطط سالكتثما سل أ  بعض س لسالكت ستٌجٌا

تحمل نكبة من سسمخاط  أ  عد  سستأ د أ   سستًسإلصدس سل سسمكتقبلٌة أ  سسم ض عال  فًأٌضا قد تع س  ج ة نظ  سسش  ة 
 سستًج سسمكتقبلٌة قد تختلف مع سسنتائ سستًسسف  ض.  ثٌ  من سسعناص  قد تكبب سسنتائج سسحاسٌة أ  سهدسء أ  سستنفٌذ ههدسف سسش  ة  

   سذسك سا  سستن ٌه  سستنبٌه. “. بما تعب  أ  ت  ن مف  مة ضمنٌا بمثل سسعبا سل سسكابق سإلشا ة إسٌ ا "ق سئ  سسنظ ة سسمكتقبلٌة
 
 

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

 % الربع األول 

 02/02 0202 0202 )ملٌ ن ج. (

    

 %222 5.706 72206 صاف  المبيعات 

 %223 (32903)  (40007)  ت لفة سسمبٌعال  

 %2.6 6.02 09.. مجمل الربح 

 %402 %2204 %2505 ( ٪هامش مجمل سس بح )

    

 %233 (2100)  (3501)  ت اٌعسسبٌع  سسمصا ٌف 

 %200 (3009)  (3200)  مصا ٌف إدس ٌة

 %707 108 2904 تشغٌل أخ ي لإٌ سدس

 %233 (2401)  (1208)  مص  فال تشغٌل أخ ي

 - (2902)  2205 التشغيلأرباح )خسائر( 

 - - %207 (٪سستشغٌل) أ باحهامش 

    

 - 000 202 سكتثما سلإٌ سدسل 

 %71 008 004 تم ٌلٌة إٌ سدسل

 %23 (3007)  (2207)  مص  فال تم ٌلٌة 
 %2 (7902)  (.20)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 ل سسض ٌبة  حق ق سهقلٌةهامش سس بح قب
- - - 

 %172 (402)  (2208)  ض سئب دخل سسعا  

 - (001)  202 ض سئب سسدخل سسمؤجلة 

 %.2 (105.)  (2502)  بعي الضريبة الخسارة

 - - - هامش سس بح بعد سسض ٌبة

    

 - 203 (105)  حق ق سهقلٌة 

 %21 (202.)  (2709)   الخسارة ىصاف

 - - - (٪بح)هامش صافً سس 
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 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 

 

 )%(  قائمة المركز المال 

ما س  51 )ملٌ ن ج. (
0201 

 دٌكمب   51
0202 

01  /02 

 
   

 %219 22903 24307 سسنقدٌة

 %203 82207 87004 سسمخا ن

 %209 51508 58407 مدٌن ن

 %0 300 (000) مكتحق من أط سف ذ ي عالقة

 %229 2269109 22.2209 إجمال  األصول المتياولة
 

   

 %98 2651808 2649905 األصٛي اٌثبثزخ )صبفٟ(

 %99 1001 1000 أصٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %155 403 2301 ِششٚػبد رسذ اٌزٕف١ز 

 %200 409 409 اعزثّبساد أخشٞ

 %54 808 407 أٚساق لجط غ٠ٍٛخ األخً

 %.. 2277.02 2275606 جم إجمانً األصىل طىٌهت األ

 %221 .122620 1216701 إجمانً األصىل 
 

   
 %203 72701 73209 ثٕٛن عست ػٍٟ اٌّىشٛف

 %99 8502 8404 ألغبغ رغزسك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %222 32001 35307 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %220 32203 34301 سصذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %13 008 001 غشاف رٚٞ ػاللخِغزسك أل

 %394 003 209 ِخصصبد

 %229 2272902 22.6205 إجمانً االنتزاماث انمتذاونت
 

   
 %85 2309 2002 لشٚض غ٠ٍٛخ األخً

 %41 102 201 اٌزضاِبد أخشٜ غ٠ٍٛخ األخً

 %225 507 708 ِخصصبد

 %91 2309 2205 ّإخٍخ اٌظش٠جخ اٌذخً 

 %.9 6909 6207 طىٌهت األجم  ثإجمانً االنتزاما

 %.22 2279709 2292102 ثجمانً االنتزاماإ
 

   
 %229 1202 1601 زمٛق األل١ٍخ 

 %200 30000 30000 سأط اٌّبي اٌّصذس

 %200 2632209 2632105 ازز١بغ١بد 

 %285 (7701) (19708) شزٍخاٌّاٌخغبئش 

 %8 (11005) (2508)  فزشح / اٌؼبَاٌخغبئش صبفٟ 

 %.. 2261702 2262902 إجمانً حقىق انمهكٍت 

 %221 .122620 1216701 إجمانً حقىق انمهكٍت واالنتزاماث  
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 المجمعة التيفقات النقييةقائمة  –ليسيكو مصر     

 

% قائمت انتذفقاث انىقذٌت

20 / 21 2020 2021 (مهٍىن ج.و)

انتذفقاث انىقذٌت مه أوشطت  انتشغٍم

%2 صبفٟ )خغبسح( اٌفزشح لجً اٌعشائت )1.7( )68.2(
%112 27.2 30.4 ئ٘الن األصٛي اٌثبثزخ
%95 0.2 0.2 اعزٙالن األصٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ
%0 )0.0( 0.00 خغبئش )أسثبذ( سأعّب١ٌخ

%0 1.1 0.0 خغبئش )أسثبذ( ث١غ اعزثّبساد أخشٜ
%0 2.4 0.0 االظّسالي فٝ األصٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%165 8.5 14.0 رذػ١ُ ِخصصبد
%0 )0.01( 0.00 سد اإلٔخفبض فٟ ل١ّخ اٌّخضْٚ
- 0.0 4.5 االظّسالي فٝ اٌؼّالء ٚاألسصذح اٌّذ٠ٕخ

%63 اٌفشق إٌبرح ػٓ ئثجبد اٌم١ّخ اٌسب١ٌخ الٚساق اٌمجط غ٠ٍٛخ االخً )0.4( )0.6(
%116 15.3 17.7 زصخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبذ

- 4.4 اٌزغ١ش فٝ ازز١بغٝ اٌزشخّخ ٚفشٚق اٌؼٍّخ )0.2(
%0 )9.8( 64.5 األرباح /)انخسائر( انمتىنذة مه انتشغٍم
- 17.2 اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ )36.9(
- 10.7 اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ )59.3(

%646 10.7 69.0 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ
%125 ظش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح )4.4( )3.5(
%225 ِخصصبد ِغزخذِخ )11.4( )5.1(

- 20.2 21.5 صافى انىقذٌت انمتاحت مه /)انمستخذمت فى( أوشطت انتشغٍم

انتذفقاث انىقذٌت مه أوشطت االستثمار
%90 اٌّذفٛع فٟ ششاء األصٛي اٌثبثزخ )10.0( )11.1(
%0 4.9 0.0 اٌّسصً ِٓ ث١غ االعزثّبساد األخشٜ
%0 158.3 0.0 ِزسصالد ِٓ ث١غ أصٛي ثبثزخ
- )0.5( 3.5 اٌزغ١ش فٝ اٚساق لجط غ٠ٍٛخ األخً
- 151.6 صافى انىقذٌت انمتاحت مه/ )انمستخذمت فً( أوشطت االستثمار )6.5(

انتذفقاث انىقذٌت مه أوشطت انتمىٌم
%80 )اٌّغذد( /اٌّسصً ِٓ اٌمشٚض غ٠ٍٛخ األخً )4.8( )6.0(

%317 ِذفٛػبد ػٓ اٌزضاِبد ػمٛد ا٠دبس )1.7( )0.5(

%99 صافى انىقذٌت انمستخذمت فى أوشطت انتمىٌم )6.5( )6.6(

%5 165.3 8.5 صافً انتغٍر فً انىقذٌت وما فً حكمها خالل انفترة

%57 صبفٟ إٌمذ٠خ ِٚب فٟ زىّٙب أٚي اٌؼبَ )597.7( )1,057.2(

%66 صافً انىقذٌت وما فً حكمها أخر انفترة )589.3( )891.9(

انربع األول


