
  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 11مه  1صفحت             0201 أغسطس 11

 
 

 0202عام من  لثانىالربع ا نتائج أعمال
 

         ( LCSW.CA; LECI EY) متتا سهكتت  : مصتت  أعلنتتل سٌكتتٌ   :2002 أغسكك   22فكك   اإلسكككنيرية

 .0201عا   من ثانىسس بع سس عنسهعمال سسمجمعة  نتائج

 نتائج الشركة  ىعللمحه 
 

 0202من عام  ثانىالالربع 
 

 لطبع اٌقؾٟ(4 ٪١ٍِ6.46ْٛ ع١ٕٗ ) 636جٍغ ٌز ٪66اإل٠شاداد ثٕغجخ  سرفؼذا ِٓ 

  غ ـج١ٌٍ ٪27ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـؽغ اسرفغ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ، وّب 1143.ٍغ ـٌزج ٪33ئ٠شاداد اٌقؾٟ ثٕغجخ اسرفؼذ

 رقذ٠ش(4 ٪ ١ٍِ6.42ْٛ لطؼخ ) 143

 جٍغ١ٌ  ٪73 ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ اسرفغ١ٍِْٛ ع١ٕٗ، وّب  7.147ٌزجٍغ  ٪76ئ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  اسرفؼذ      

 رقذ٠ش(4 ٪.١ٍِ314ْٛ ِزش ِشثغ ) 5

 ١ٌجٍغ  ٪71ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌؽغُ  سرفغاّب و١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  7743ٌزجٍغ  ٪37 ئ٠شاداد خالهبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ سرفؼذا

 لطؼخ4  .22,.7

 ٌاٌشثغ  ػٓ ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 6541 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ  341ثٍغ  ٝرؾغ١ٍسثؼ  ضبٔٝعغً اٌشثغ ا

 7.7.4 ِٓ ػبَ ضبٔٝاٌ

  ضبٔٝاٌاٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 25 خغبسح١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثقبفٝ  646 ذثٍغخغبسح  ٝفبف ضبٔٝاٌعغً اٌشثغ 

 7.7.4 ِٓ ػبَ

 0202ة أشهر من عام تس  
 

 لطبع اٌقؾٟ(4 ١ٍِ6743ْٛ ع١ٕٗ )  1.73645% ٌزجٍغ1.اإل٠شاداد ثٕغجخ  سرفؼذا ِٓ % 

 جٍغ ١% ٌ..ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  سرفغا وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  22.41% ٌزجٍغ 3.ٟ ثٕغجخ ئ٠شاداد اٌقؾ ذسرفؼا

 % رقذ٠ش(4 ١ٍِ2542ْٛ لطؼخ ) 745

 ١ٌجٍغ 73ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  سرفغا وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  1246.% ٌزجٍغ 76ئ٠شاداد اٌجـاله ثٕغجخ  ذسرفؼا %

 % رقذ٠ش(١ٍِ75414ْٛ ِزش ِشثغ ) .1.4

 33ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  سرفغا ّبو١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  642.% ٌزجٍغ 25ثٕغجخ  هبد ا١ٌّبٖئ٠شاداد خال ذسرفؼا %

 لطؼخ4  ١ٌ.2,736قً اٌٝ 

 ٌػٓ ٔفظ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 3343 ١خرؾغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ  .134ثٍغ  سثؼ رؾغ١ٍٝ ٕقف األٚيعغً ا

 4اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ػٓ ٔفظ  1.241خغبسح ١ْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ ثقبفٝ ٍِ 7346عغً إٌقف األٚي فبفٝ خغبسح ثٍغذ

 اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك4



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 11مه  0صفحت             0201 أغسطس 11

 

فٝ ٘زا  ١ٌغ١ىٛ ِقشؽشوزٕب ٠غؼذٟٔ رؾغٓ ٔزبئظ لبئالً:  ئٌس مجلس سإلدس ة  - قد علق سسكٌد / جلب ل غ غ  

 اٌم٠ٛخ4 ٠شقذزِج١ؼبد اٌثفنً  اٌغبثك شثغِمبسٔخ ثبٌ اٌشثغ

حج  من مبٌعال  علىأ رؾم١ك ِّب ٠ز١ؼ ٌٕبنتاج، سإل ىسساٌادة فٌف ق سهد سل سسصحٌة سسطلب على تصدٌ  ال ٌاسل 

 على خلفٌة أحجا  مبٌعال سستصدٌ  سسقٌاكٌة. -هذس سس بع فى سهد سل سسصحٌة 

أب ٌل  ش  ى ىتباطؤ سإلنتاج فأدى إسى سسش ق سه كط   ىحد من سسمبٌعال فٌش    مضان أن على سس غ  من 

 بع سلم ة سه سى منذ أ ث  من هذس سسفى قبل سسض سئب أ باح تحقٌق أ باح تشغٌلٌة  دى ذسك إسى فقد أ ماٌ ، 

 ثالث كن سل.

. ىهذس سستعاف ىأخ ى فهامة خط ة ٌمثل  هذس سس بع  سسمكتدسمة  سس امة ما اسنا نعمل من أجل سسع دة إسى سس بحٌة

مبٌعال ساٌادة سسسإلنتاج  نبدأ فً تحكٌن ماٌج ٌادة نعمل على اسسمقبلة حٌث  فص لأعتقد أن هذس كٌكتم  فً سس

 مت كط سسع سئد.

 سسمثلى سس بحٌة قٌقمبٌعال ستحسس، مما ٌمنحنا ف صة سضبط ماٌج 0200ت قعال ق ٌة سلطلب حتى عا   سدٌنا

 ىفنش ده من أ   با من خالل سنتعاش سسمكت لك  ىسسذ ى سالكتدسمة  تن ٌع سسمخاط . آمل أن ٌادسد سسطلب سسق 

 سسعا  سسمقبل أ  نح  ذسك. ىمن سسع دة سسمت قعة سلكٌاحة ف  ه  سنتعاش طال سنتظا ه  قد ٌجد اخما   -مص  

 .سٌكٌ   تناسش    سسمكتم   دعم   على سهتمام   أش   

٘زا اٌشثغ ٘ٛ اٌشثغ اٌشاثغ ػٍٝ  :لبئالً  سس ئٌس سستنفٌذي سش  ة سٌكٌ   مص  - أضاف سسكٌد/ طاه  غ غ  

      (EBITDA 4االعزٙالن )اإل٘الن ٚاألسثبػ لجً اٌفٛائذ ٚاٌنشائت ٚٚٙٛاِؼ اٌ ٝرؾغٓ ئعّبٌفٝ اٌزٛاٌٟ 

وزٌه ( EBITٚ) لجً اٌفٛائذ ٚاٌنشائت أسثبػ رؾغ١ٍ١خ ف١ٗ ؽممٕب اٌزٜئٔٗ اٌشثغ األٚي ِٕز أوضش ِٓ صالس عٕٛاد 

 أسثبػ لجً اٌنشائت4

نشثخ وج١شح ِٓ اٌّٛعخ األٌٚٝ ِٓ رؼشمٕب ٌؽ١ش  ،ؽذ ِب ئٌٝ ٌٙب ِؼٕٝال  ِغ اٌؼبَ اٌغبثك خرؼزجش اٌّمبسٔ

COVID-13 ًلبػذح ال ِؼٕٝ ٌٙب ٌٍّمبسٔخ4 .7.7اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ ، ِّب ٠غؼ 

ِؼظُ فٕبػزٕب ٚوبْ ٘زا ٘ٛ  ٝ، اعزّش اٌطٍت فٟ رغبٚص اإلٔزبط ف.7.7إٌقف اٌضبٟٔ ِٓ ػبَ  ٝفؽذس وّب ٚ

 ٘زا اٌشثغ4 ٝف بً أ٠نثبٌٕغجخ ٌٕب  ؾبياٌ

ئػبدح ثٕبء ِخضْٚ اٌّٛاد  وزٌهاٌّج١ؼبد ٚرؾغٓ ٚ أسفذح اٌؼّالء٘زا اٌشثغ ِغ اسرفبع  ٌٝمذ ؽٙذٔب ّٔٛ اٌذ٠ٓ ف

 ٠4خاٌطٍت اٌمٛرؾذ٠بد اٌؼشك ٚثغجت اٌم١ٍٍخ اٌّبم١خ  فقٛيلذ اعزٕفذد خالي اٌ ٝاٌز ٔزبطاإل ىّالداٌخبَ ِٚ

إٌقف األٚي  ٝإٌزبئظ اٌغ١ذح اٌزٟ ؽٙذٔب٘ب ف اسشعزّا ِٓ اٌؼبَ، ٚأرٛلغ ٝإٌقف اٌضبٔ ٝفأدائٕب أٔب ِزفبئً ثؾأْ 

 اٌمبدِخ4 فقٛياٌ ٝف

اٌؼبِخ  ّقشٚفبدال ٠ضاي أِبَ ١ٌغ١ىٛ اٌىض١ش ٌزفؼٍٗ ٌّٛافٍخ رؾغ١ٓ ٘ٛاِؼ األدٚاد اٌقؾ١خ ٚسؤ٠خ أخفبك اٌ

 جؾش ػٓ هشقٔ ٔؾ4ٓ مبدِخاٌ فقٛيؽ١ش ٔغزّش فٟ ص٠بدح ؽغُ اٌّج١ؼبد ٚاإل٠شاداد فٟ اٌ ،وٕغجخ ِٓ اٌّج١ؼبد

 ١4خ غ١ش اٌّزٕبعجخج٠اٌنش األػجبء خف١لرٚ ١ٙىٍخاٌػبدح إل

 ِٝغ اٌؼًّ ِٓ أعً اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ف ،ص٠بدح اإلٔزبط ٚاٌّج١ؼبد ئٌٝ ألقٝ ؽذ ٝرظً ِّٙخ ١ٌغ١ىٛ اٌّغزمج١ٍخ ٘

ًِ خبسع١خ، ٌٚىٓ ٘زا ػٍٝ ػٛا ٌٝزىب١ٌف ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ4 ٠ؼزّذ اٌىض١ش ِٓ ٔغبؽٕب فا حئداس

ِغبالد اٌزشو١ض ٘زٖ  ٝاٌؼًّ ٌزؾم١ك أفنً إٌزبئظ اٌّّىٕخ ف ٠ٝك ئداسح ١ٌغ١ىٛ ثأوٍّٗ ع١غزّش فأْ فشرأوذٚا ِٓ 

 4ٜ ِٛلففٟ أ
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 إيرايات وربحية ليسيكو
 

      لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % ستة أشهر % الربع الثانى 

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

 %1.3 51646 22.41 %133 71341 1143. سسصحً 

 %176 33747 1246. %176 .1524 7.147 سسبالط

 %125 7246 642. %137 1143 7743 خالطال سسمٌاه

 %111 31... 1.03631 %166 3.032 63632 صاف  المبيعات 

 %343 %.534 %6743 %.34 %5546 %6.46 (٪سسصحً/ صافً سسمبٌعال )

 %176 (61.41) (7.45..1) %1.1 (32.42)  (57346)  سسمبٌعال   ت لفة

 %(343) %(3747) %(6743) %(1.42) %(.324) %(.674) (٪ت لفة سسمبٌعال / صافً سسمبٌعال )

 %312 6.31 01032 %6.6 1131 11030 مجمل الربح 

 %343 %246 %1241 %1.42 %.34 %1246 ( ٪هامش مجمل سس بح )

 %132 (13747)  (16141)  %153 (5343)  (.3.4)  إدس ٌه ) .ل.أ(مصا ٌف ت اٌع  

 %(.4.) %(.154) %(1.46) %(42.) %(1545) %(1.46) (٪ .ل.أ / صافً سسمبٌعال )

 %53 (7346)  (.124)  %66 (1247)  (1541)  /)مص  فال( تشغٌل أخ ىلصافً إٌ سدس

 %(.74) %(.34) %(.14) %(741) %(45.) %(.74) (٪/)مص  فال( تشغٌل أخ ى )لصافً إٌ سدس

 - (6333)  1331 - (6131)  331 التشغيل أرباح )خسائر(

 - - %141 - - %45. (٪هامش أ باح سستشغٌل )

 %16 (11.31)  (0336)  %6 (132.)  (.63)  الخسارةصاف  

 - - - - - -  (٪)هامش صافً سس بح 

 
 إنً اوخفاض كبير في انخسائر ييؤد اوتعاش انمبيعاث: 0102مه عاو  ثاوًانانربع 

عبػذ أنّبَ ػّالء عذد ٚرق١ّّبد ٚ ،االٔزؼبػ فٟ  األٚسٚث١خ ؽ١ش اعزّشد األعٛاقفٟ اٌّج١ؼبد،  اً ِغزّش بً أزؼبؽ١ٌغ١ىٛ  ظٙشدأ

 اٌشثغ اٌغبثك4 األدٚاد اٌقؾ١خ ِغ رؼ١١ٓ ِٛظف١ٓ عذد خالي اإلٔزبع١خ ِٓفٟ ص٠بدح لذسرٙب ١ٌغ١ىٛ اٌطٍت ٚاعزّشد  ص٠بدحعذ٠ذح ػٍٝ 

اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ ) ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 636ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 66ثٕغجخ   ضبٔٝاٌشثغ اٌاٌؾشوخ خالي ئ٠شاداد  ذسرفؼا

 ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ٪6ذ اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ سرفؼا .بدمطبػفٝ وً ا٠ٌشاداد اإل سرفبعِغ ا( ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 367:  .7.7

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  ٪136ئ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ  سرفؼذ، وّب ا١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 7.5:  .7.7اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 71242

 ١ٍِ4ْٛ ع١ٕٗ( 12241:  .7.7اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 1643.ٌزجٍغ 

اإل٠شاداد  ذٔخفنا 4(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  45..6:  7.71األٚي ِٓ ػبَ اٌشثغ ) ٪6اال٠شاداد ثٕغجخ  ذسرفؼاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

ذ سرفؼّب او١ٍِْٛ ع١ٕٗ(،  72741:  7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 71242اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ ٪.7اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ 

 4(١ٍِْٛ ع١ٕٗ .3764:  7.71ي ِٓ ػبَ اٌشثغ األ١ٍِْٚٛ ع١ٕٗ ) 1643.ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  ٪72ئ٠شاداد اٌزقذ٠ش ثٕغجخ 

:  .7.7اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ ) ع١ٍِٗ١ْٕٛ  57346ٌزجٍغ  ٪1.ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ  ّج١ؼبداٌرىٍفخ  ذسرفؼا

 4غبثكشح ِٓ اٌؼبَ إٌفظ اٌفزِمبسٔخ ث٪ 76ِغ ص٠بدح ؽغُ ئٔزبط األدٚاد اٌقؾ١خ ثٕغجخ ؽغُ اإلٔزبط اسرفبع ٔز١غخ ( ع١ٍِٗ١ْٕٛ  32.42

اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ) ع١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ11747جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ٪666ثٕغجخ  ضبٔٝاٌشثغ اٌاٌؾشوخ فٝ ِغًّ سثؼ  سرفغا

ٓ ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِ ٪3ِمبسٔخ ثـ  ٪1246 ٔمطخ ١ٌقً 1.42ذاس مثّ اٌؾشوخ٘بِؼ ِغًّ سثؼ  سرفغا 4(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  .114:  .7.7ػبَ 

 فٝ ع١ّغ اٌمطبػبد4رؾغٕبً ِغًّ اٌشثؼ ؽٙذ  .اٌؼبَ اٌغبثك

٘بِؼ ِغًّ سثؼ  سرفغ( وّب اع١ٍِٗ١ْٕٛ  3346:  7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ )  ٪ 17ِغًّ اٌشثؼ ثٕغجخ  سرفغِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 4(٪1646 : 7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ٔمطخ ِئ٠ٛخ ) 1اٌؾشوخ ثّمذاس 
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١ٍِْٛ  5343:  .7.7اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ ) ١ٍِْٛ ع١ٕٗ .3٪ ٌزجٍغ 53داس٠خ ثٕغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼاٚثقٛسح ِطٍمخ، 

اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕغجخ  ِٝٓ فبف ٪1.46ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  42.داس٠خ ثّمذاس ٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإلأخفنذ ث١ّٕب ، ع١ٕٗ(

 ..7.7اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػبَ  ٝف 1545٪

 ذسرفؼاّب و ،١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 6241:  7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٪6ثٕغجخ داس٠خ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼاثبٌشثغ اٌغبثك  ِمبسٔخ

 (4٪1.45 :7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ ) ٔمطخ ِئ٠ٛخ 43.داس٠خ ثّمذاسٔغجخ اٌّقشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل

 ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ ف 1247رؾغ١ً أخشٜ ثم١ّخ ِقبس٠ف  ٝبسٔخ ثقبفِقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ِم ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ فبف 1541اٌؾشوخ عغٍذ 

 4غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ

ِقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ثم١ّخ  ِٝقبس٠ف رؾغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثقبف ١ٍِْٝٛ ع١ٕٗ فبف 1541عغٍذ ١ٌغ١ىٛ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

ثّمذاس  7.71ٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ فٝ اخشٜ األزؾغ١ً ٌاف بس٠ِق ٝرُ رخف١ل فبف4 7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ فٝ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 743

 4ٝاٌغبص اٌطج١ؼ ح ِٓغزشد١ِخ اعزضٕبئأسثبػ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  1341

 6541 رؾغ١ٍ١خ ثٍغذخغبسح ِمبسٔخ ث ضبٔٝاٌشثغ اٌفٝ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ  341لذسٖ  لجً اٌفبئذح ٚاٌنش٠جخ( سثؼ) ٝرؾغ١ٍ عغٍذ اٌؾشوخ سثؼ

 ١ٍِ4ْٛ ع١ٕٗ .1.4لذسٖ  7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ فٝ  ٝرؾغ١ٍسثؼ عغٍذ اٌؾشوخ أ٠نبً  7.7.4 اٌشثغ اٌضبٔٝ ِٓ ػب١ٍَِْٛ ع١ٕٗ فٝ 

فٝ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ ١ٍ٠ّٛ542خ ر ثقبفٝ ِقبس٠ف ِمبسٔخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 143 ١ٍ٠ّٛخرأسثبػ فبفٝ اٌؾشوخ عغٍذ 

 647اٌجبٌغخ  اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ألٚساق اٌذفغخقُ إٌبرغخ ِٓ  ٘زا اٌشثغ ئٌٝ اٌّىبعت١ٍ٠ّٛخ راٌغجت فٝ رؾم١ك أسثبػ اٌغبثك، ٠ٚشعغ 

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك، ثبإلمبفخ ئٌٝ األسثبػ إٌبرغخ ِٓ االٔخفبك اٌىج١ش فٟ ِغز٠ٛبد اٌذ٠ْٛ ٚأعؼبس اٌفبئذح ، ١ٍِْٚٛ ع١ٕٗ

 ١ٍِْٛ ع4ٗ١ٕ 342عؼبس اٌقشف ثّمذاس اٌزغ١ش فٝ أ

ع١ٕٗ  ١ٍِْٛ ١ٍ٠ّٛ1347خ ر ثقبفٝ ِقبس٠ف ِمبسٔخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 143 ١ٍ٠ّٛخرسثبػ أفبفٝ اٌؾشوخ عغٍذ  ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

 ٖ٘ز ٝأرر ١ٍِ4ْٛ ع١ٕٗ 1345لذس٘ب  فشٚق أعؼبس اٌؼّالدوج١شح ِٓ ِىبعت اٌؾشوخ عغٍذ ، ؽ١ش 7.71اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ فٝ 

 ٌجٕب4ْ ٝعت ِٓ اٌزفبٚد ث١ٓ أعؼبس اٌقشف اٌشع١ّخ ٚعؼش اٌقشف فٟ اٌغٛق اٌغٛداء فباٌّى

 6.6 بلغل عباء ض ٌبٌةأصافى مقا نة ب ملٌ ن جنٌه 12.0 بلغل 0201عا  من  ثانىسس بع سسخالل عباء ض ٌبٌة أكجلل سسش  ة صافى 

 سسكابق. نفس سسفت ة من سسعا  فى ملٌ ن

فظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك4 ػٓ ٔ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 25ِمبسٔخ ثقبفٝ خغبسح  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 246ثٍغذ  ضبٔٝاٌشثغ اٌ ٝففبفٝ خغبسح اٌؾشوخ عغٍذ 

 ١ٍِ4ْٛ ع١ٕٗ 1646ِجٍغ  7.71ٚي ِٓ ػبَ ؽ١ش ثٍغذ خغبسح اٌشثغ األ ٪53فبفٝ اٌخغبسح ثٕغجخ  ذٔخفنِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 الخسائر ىف كبيرا   انخفاضا   القوى أيى إلى المبيعات انتعاش: 0202عام من  األولى ستة أشهرالنتائج 

 8.8.8:  .7.7ػبَ )جنٌه ملٌ ن  1.73645٪ مقا نة باسعا  سسكابق ستبلغ 11بنكبة  0201 ل من عا  سسنصف سه إٌ سدسل ل تفعس

 4كٕقف األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌغبثاٌ ػٍٝ ٔز١غخ ٌزأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔبٚفٝ وً اٌمطبػبد اٌّج١ؼبد  سرفبع١ٍِْٛ ع١ٕٗ( ٔز١غخ ئ

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(4 812.1:  .7.7ػبَ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ) 7.45..1غ ٪ ٌزج76ٍرىٍفخ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ  س تفعل

هامش مجمل سس بح بمعدل   تفعس ما ، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 68.8:  .7.7ػبَ ) ملٌ ن جنٌه 010٪ سٌبلغ 012مجمل سس بح بنكبة   تفعس
 .سسعا  سسكابقفى ٪ 8..٪ مقا نة بنكـبة 1..1نقطة مئ ٌة سٌبلغ  3.9

، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 190.0:  .7.7ػبَ ) ملٌ ن جنٌه 181.1٪ ستبلغ .9 سإلدس ٌة بنكبة  بٌعٌةسمص  فال سسس ل تفعبص  ة مطلقة س

 .سسعا  سسكابق٪ فى 18٪ مقا نة بنكبة 11.6نقطة مئ ٌة ستصل  2.1سسمبٌعال بمقدس   ىنكبة من صاف  نخفضلسما بٌن

سسعا  فى ملٌ ن جنٌه  03.6خ ى أشغٌل تمصا ٌف ملٌ ن جنٌه مقا نة بصافى  1..1خ ى أتشغٌل مصا ٌف  ىكجلل سسش  ة صاف

 ملٌ ن جنٌه. 19.1نتٌجة سه باح سإلكتثنائٌة سسمكت دة من سسغاا سسطبٌعى بقٌمة  ٌ جع هذس سإلنخفاض بصفة أكاكٌة  سسكابق

ٌة تشغٌل ِمبسٔخ ثخغبسح 7.71ػبَ إٌقف األٚي ِٓ فٝ ملٌ ن جنٌه  19.1قبل سسفائدة  سسض ٌبة (   بح) ىتشغٌل بح كجلل سسش  ة 

 سسعا  سسكابق. نفس سسفت ة من فى ملٌ ن جنٌه 39.9قد ها 

 ..18بمبلغ ملٌ ن جنٌه مقا نة  11.0صل إسى تس 0201عا  سسنصف سه ل من ٪ خالل 8.صافى مص  فال سستم ٌل بنكبة  نخفضس
أ باح  ملٌ ن جنٌه 10.8) عا  سسعملةأك ف  قسسناتجة من سسم اكب من  نخفاضهذس سإلٌأتى  .0202عا  سسنصف سه ل من ملٌ ن جنٌه فى 

اٌزفبٚد ث١ٓ أعؼبس  ثغجت (كابقسعا  سسسنفس سسفت ة من  ىف عملةف  ق أكعا   أ باحملٌ ن جنٌه  8.1 قٌمةبمقا نة  أكعا  عملة ف  ق

 مص   سبنان. ىة فأكعا  سسفائد  صافى سسدٌنفى سالنخفاض  بكبب أٌضا   ،ٌجٕبْ ٝاٌغٛق اٌغٛداء ف ٝس اٌقشف فبعؼأاٌقشف اٌشع١ّخ ٚ

نفس  فىملٌ ن جنٌه  11.3ملٌ ن جنٌه مقابل  ..00 بلغل 0201عا  سسنصف سه ل من خالل عباء ض ٌبٌة أكجلل سسش  ة صافى 

 .سسفت ة من سسعا  سسكابق

 4ابقنفس سسفت ة من سسعا  سسكفى ملٌ ن جنٌه  1..11 خكا ةملٌ ن جنٌه مقا نة بصافى  01.6خكا ة بلغل كجلل سسش  ة صافى 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 11مه  1صفحت             0201 أغسطس 11

 

 التحليل الق اع 

 األيوات الصحية
 

 % ستة أشهر % الربع الثانى 

 0202 0202 02/02 0202 0202 02/02 

       مبٌعال سسصحً )باهسف قطعة(

 %115 517 563 %37 756 735 مص  

 %77 57 11 %53 13 2 سبنان  

 %167 1.151 1.663 %713 .6. 6...1 تصدٌ  

 %111 11..1 0.166 %1.0 .0. 1.012 األلف ق عة()بأجمال  مبيعات الصح  

 %646 %6241 %2542 %1245 %6341 %6.42 تصيير / إجمال  المبيعات %

       

 %116 11.36 231.. %163 01331 11136 إيرايات مبيعات الصح  )مليون ج.م( 

 %1.3 .3.74 31143 %113 73742 37346 مت كط كع  بٌع سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %33 76641 76645 %37 73341 .72.4 ط ت لفة سسقطعة )ج.  /قطعة(مت ك

 %133 (.3.4.) (65647) %152 (71246) (3.743) ت لفة مبٌعال سسصحً  

 %55. 7.46 .1174 - (42.) .634 مجمل  بح قطاع سسصحً

 %346 %46. %1.45 - - %1646 هامش مجمل  بح قطاع سسصحً 

 

س تفعل  .قطعة( 801,1.0  تفع)س ٪0.حج  مبٌعال سهد سل سسصحٌة خالل سس بع بنكبة  تفع س: 0202عام  من ثانىالربع ال

 82.,02 نخفض)س ٪8بنكبة  محلٌةمبٌعال سسسسحج   نخفضس، بٌنما قطعة( .818,91 تفعل ٪ )س113بنكبة  تصدٌ مبٌعال سس

 .قطعة( 6,238 نخفضس) ٪.1بنكبة  سبنانحج  مبٌعال نخفض س  ،قطعة(

 س تفع٪ ).1حج  سسصاد سل بنكبة   تفعس .قطعة( 92,263  تفعس) ٪0حج  سسمبٌعال بنكبة   تفعس بع سسكابق من سسعا  مقا نة باس

 سسمحلٌةسسمبٌعال  نخفض حج س، بٌنما قطعة( 0,988  تفع٪ )س89سبنان بنكبة  ىسسمبٌعال فحج    تفعس،  ما قطعة( 116,308

 (.قطعة 113,011 نخفض٪ )س91بنكبة 

سس بع سسثانى من ) جنٌه سلقطعة 903.6مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق سٌبلغ  ٪19بنكبة د سل سسصحٌة سهكعا  أكط مت   تفعس
جنٌه  ..039:  0201سس بع سه ل من عا  ٪ )10مت كط سسكع  بنكبة  تفع مقا نة باس بع سسكابق س .جنٌه( ..030:  0202عا  

 .نتٌجة س تفاع مبٌعال سستصدٌ  سلقطعة(

:  0202سس بع سسثانى من عا  ) ملٌ ن جنٌه 111.3ستبلغ  كابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس ٪39سإلٌ سدسل بنكبة  ل تفعس

 .(جنٌهملٌ ن  988.0:  0201سس بع سه ل من عا  ) ٪18ل سالٌ سدسل بنكبة  تفعمقا نة باس بع سسكابق س 4(جنٌهملٌ ن  019.1

 نتٌجةبصفة أكاكٌة  جنٌه سلقطعة 0.1.1سٌبلغ  سسكابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا   ٪8بنكبة  طعةسسق مت كط ت لفة مبٌعال نخفضس

 مت كط ت لفة سسمبٌعال  تفعسمقا نة باس بع سسكابق كابق. مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس٪ 08بنكبة  سإلنتاج  تفعس. سإلنتاج  تفاعس

 .(سلقطعة جنٌه 088.8: 0201سس بع سه ل من عا  ) ٪6سلقطعة 

بمجمل خكا ة فى مقا نة ملٌ ن جنٌه  63قد ه  من سسعا فى سس بع سسثانى فى  قطاع سهد سل سسصحٌة فى  بحمجمل كجلل سسش  ة 
 .٪16.8سس بع سسثانى  مجمل  بح نكبةبلغل  ملٌ ن جنٌه. ..1 نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق

،  ما س تفعل نكبة هامش ملٌ ن جنٌه( 19:  0201سس بع سه ل من عا  )٪ 61بمقدس   مقا نة باس بع سسكابق س تفع مجمل سس بح
 .%(10:  0201سس بع سه ل من عا  مئ ٌة ) ةنقط 1.8مجمل سس بح بمقدس  
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  تفعسملٌ ن قطعة ) 0.8٪ سٌبلغ 11حج  مبٌعال سهد سل سسصحٌة بنكبة   تفع: س0202من عام  الستة أشهر األولى نتائج
حج  مبٌعال سستصدٌ  بنكبة   تفع ما س (،قطعة 6,810. تفع ٪ )س18سسمحلٌة بنكبة  مبٌعالسسحج    تفعس قطعة (، 81,696.

 .قطعة( .12,61 )سنخفضل٪ 8.مبٌعال سبنان بنكبة  سنخفضل مابٌن ،قطعة( 18,1.1. تفع س٪ )60

سسنصف سه ل من سلقطعة ) جنٌه 911.3بلغ ٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق س9ٌمت كط أكعا  سهد سل سسصحٌة بنكبة   تفعس

 .تفاع نكبة مبٌعال سستصدٌ  سهكعا  فى مص   س  تفاعسنتٌجة  جنٌه سلقطعة( 920.1: 0202عا  

:  0202عا  سسنصف سه ل من ) ملٌ ن جنٌه 2.1..٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستبلغ 13ل سإلٌ سدسل بنكبة  تفعس

 ملٌ ن جنٌه(. 818.6

 ان  نتٌجة س تفاع سإلنتاج. جنٌه سلقطعة 066.8٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق سٌبلغ .مت كط ت لفة سسمبٌعال بنكبة  نخفضس

 .كابقسس نصف سه ل من سسعا اسب مقا نة٪ 88 سسىبح  علىأ 0201عا   سسنصف سه ل ىف سهد سل سسصحٌة إنتاج

 ما ملٌ ن جنٌه(  01.6:  0202عا  سسنصف سه ل من )ملٌ ن جنٌه  110٪ سٌبلغ 988مجمل  بح سهد سل سسصحٌة بنكبة س تفع  
 .٪(1.8:  0202عا  سسنصف سه ل من )٪ 11.8نقطة مئ ٌة سٌبلغ  3.8هامش مجمل  بح سهد سل سسصحٌة بمقدس   س تفع

 
 

 البال 

 

 % ستة أشهر % الربع الثانى 

 0202 0202 02/02 0202 0202 02/02 

       سبالط )باهسف مت  م بع(مبٌعال س

 %116 .6.51 2.622 %33 .3.36 .3.31 مص 

 %63 166 1.6 %23 .17 66 سبنان 

 %1.3 1.257 ..7.6 %.72 566 1.556 تصدٌ  

 %103 131.. ..12.3 %103 .1.21 1.662 أجمال  مبيعات البال  

 %43. %7.46 %7541 %.124 %.1.4 %.314 تصدٌ  / إجماسً سسمبٌعال %

       

 %106 33030 11.36 %.10 11.32 02130 مبيعات البال  )مليون ج.م(  اتإيراي

 %1.7 .334 47.. %1.5 3646 46.. (0مت كط كع  سسبٌع )ج.  / 

 %37 3.46 .374 %33 3545 3743 (0مت كط سست لفة )ج.  /  

 %113 (73346) (33745) %113 (1.346) (.1634) ت لفة مبٌعال سسبالط 

 %777 .364 6541 %763 1347 3647 مجمل  بح قطاع سسبالط

 %646 %1146 %.7.4 %1.46 %.64 %.134 هامش مجمل  بح قطاع سسبالط 

ملٌ ن مت  م بع  8سٌبلغ  مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ٪09حج  مبٌعال سسبالط بنكبة   تفعس: 0202من عام  ثانىالربع ال
حج  سسمبٌعال  نخفضسمت  م بع(، بٌنما  .332,20٪ )س تفع 1.1حج  مبٌعال سستصدٌ  بنكبة   تفعس .(مت  م بع 311,880  تفعس)

 .مت  م بع( 91,813 نخفضس) ٪.0 بنكبة سبنان مبٌعالحج   نخفضس   ،(م بع مت  .16,03 نخفضس) ٪1 سسمحلٌة بنكبة

بنكبة  سسمحلٌةمبٌعال سسحج   نخفضس ،مت  م بع( .166,39 نخفضس) ٪3مبٌعال بنكبة سسحج   نخفضسمقا نة باس بع سسكابق 
  تفعس ما مت  م بع(،  810,280  تفع٪ )س13بنكبة سستصدٌ  حج  مبٌعال  تفع سبٌنما ، مت  م بع( 1,218,801 نخفضس) 01٪

 .مت  م بع( 63,896  تفعس) ٪981بنكبة سبنان حج  مبٌعال 

سس بع سسثانى من عا  ) مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق نٌه سلمت ج 12.6سٌبلغ  %8بنكبة  أكعا  سسبٌع ىمت كط صافس تفع 
 93.3:  0201سس بع سه ل من عا  ) ٪0بنكبة  مت كط سسكع   تفعمقا نة باس بع سسكابق س جنٌه سلمت  سسم بع(. 98.8:  0202
 .سلمت ( جنٌه

:  0202سس بع سسثانى من عا  )ملٌ ن جنٌه  021.0ق ستبلغ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكاب ٪08سٌ سدسل سسبالط بنكبة   تفعلس
 .(جنٌهملٌ ن  016.1:  0201سس بع سه ل من عا  )  ٪.سالٌ سدسل بنكبة  نخفضلسمقا نة باس بع سسكابق  (.جنٌهملٌ ن  .18
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:  0202سس بع سسثانى من عا  ) جنٌه سلمت  90.3سٌبلغ  كابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس ٪.مت كط ت لفة سسمبٌعال بنكبة  نخفضس
 .مقا نة باسعا  سسكابق٪ 0إنتاج سسبالط بنكبة   تفعس. (سسم بع جنٌه سلمت  98.8

على  م تبطة تدسبٌ  خفض سست اسٌف فً مص   تأثٌ  تعاٌا سسعملة على سست اسٌف سس عن ط ٌق اٌادة حج  سإلنتاجت  دع  خفض سست لفة 
 جنٌه(. 91.0: 0201سس بع سه ل من عا  ٪ )8بنكبة  ة سس حدةفلمت كط ت   تفعس سكابقمقا نة باس بع س سسعمالل سهجنبٌة.

. نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقملٌ ن جنٌه فى  19.0 بح مجمل مقا نة بملٌ ن جنٌه  98.0إسى سٌصل مجمل  بح قطاع سسبالط س تفع 
 (٪8.1: 0202عا  سس بع سسثانى من ) نقطة مئ ٌة 12.6بمقدس    بحسسهامش مجمل س تفع 

هامش  نخفضسما   (،ملٌ ن جنٌه 16.3: 0201سس بع سه ل من عا  ٪ )13مجمل سس بح بنكبة  نخفضمقا نة باس بع سسكابق س
 ٪(...01:  0201سس بع سه ل من عا  نقطة مئ ٌة )  ..0مجمل سس بح بمقدس  

 

  تفعس٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق )09كبة حج  مبٌعال سسبالط بن  تفع: س0202من عام  الستة أشهر األولىنتائج 
  ما ،مت  م بع( ملٌ ن 1.0ل  تفعس٪ )18مبٌعال سسمحلٌة بنكبة سس تفعل . سملٌ ن مت  م بع 12.1مت  م بع( سٌبلغ  ملٌ ن 1.38

سنخفضل ) ٪.9ة ل مبٌعال سبنان بنكبنخفضسما بٌن ،مت  م بع( 880,111  تفعس)٪ 13حج  مبٌعال سستصدٌ  بنكبة   تفعس
 (.مت  م بع .61,66

 .نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقجنٌه سلمت  فى  93.1ب مقا نة سلمت   جنٌه 12.0% سٌصل 0بنكبة  سسبٌع كع مت كط  ىصافس تفع 

)عا  ٌه ملٌ ن جن 6..11٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستبلغ 06بنكبة  فى سسنصف سه ل من سسعا سٌ سدسل سسبالط ل  تفعس
 .ملٌ ن جنٌه( 990.0:  0202

تدسبٌ  خفض  نتٌجة. جنٌه سلمت  90سٌبلغ  كابق٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس8مت كط ت لفة تصنٌع سسمت  بنكبة  نخفضس
% 06كبة ، باإلضافة إسى اٌادة حج  سإلنتاج بناسعمالل سهجنبٌةب م تبطةمص   تأثٌ  تعاٌا سسعملة على سست اسٌف سس ىسست اسٌف ف

 مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق.

، ه عن نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقملٌ ن جنٌ 98.1  بحملٌ ن جنٌه مقا نة بمجمل  88.1٪ سٌصل 100بنكبة سس بح مجمل  س تفع
 ٪(.11.6: 0202٪ )عا  02.1نقطة مئ ٌة ستصل  8.8ما س تفعل نكبة هامش  بح سسعا  بمقدس   

 

 خال ات المياه

 

 ٪ كتة أش   ٪ الربع الثانى 

 0202 0202 02/02 0202 0202 02/02 

       مبٌعال خالطال سسمٌاه )باسقطعة(

 %133 35.516 2.736. %171 12.776 .22..7 مص 

 - - - %. - - تصدٌ 

 %133 31.116 .06..1 %101 .00..1 1...02 )بالق عة(إجمال  مبيعات خال ات المياه 

 %.4. %.4. %.4. %.4. %.4. %.4. ٪سمبٌعال تصدٌ  / إجماسً س

 %1.1 .0.3 .1.3 %160 1136 0036 مبيعات خال ات المياه )مليون ج.م(   اتإيراي

 %137 26747 1.3.45 %153 63.43 11.146 مت كط كع  بٌع سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %.11 67646 21642 %.16 57642 66541 مت كط ت لفة سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %157 (7743) (3343) %136 (341) (.164)   خالطال سسمٌاهمبٌعال  ت لفة

 %727 .54 1.46 %.12 746 43. خالطال سسمٌاهمجمل  بح 

 %1.46 %1346 %3.45 %(743) %7346 %7145 خالطال سسمٌاههامش مجمل  بح 
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 008,.1قطعة مقا نة بـ  1..,02سٌبلغ  ٪01بنكبة  0201من عا   ثانىسس بع سسحج  مبٌعال   تفعس: 0202من عام  ثانىبع الالر

:  0201سس بع سه ل من عا  )  ٪00حج  سسمبٌعال بنكبة  نخفضمقا نة باس بع سسكابق فقد س .عن نفس سسفت ة من سسعا  سسكابققطعة 
 .(قطعة 06,801

 جنٌه 632.3:  0202من عا  سس بع سسثانى ) جنٌه سلقطعة 1,121.8سٌصل إسى  ٪83مت كط صافى كع  بٌع سسقطعة بنكبة  تفع س
سس بع سه ل ) ٪19بنكبة  مت كط صافى كع  بٌع سسقطعة  تفعسمقا نة باس بع سسكابق . أ ث  ت لفة  مبٌعالتش ٌلة ع س سٌ سلقطعة(
 .تش ٌلة سسمنتجال إختالف  ٌ جع ذسك إسى جنٌه سلقطعة( 3.1.6: 0201من عا  

سس بع سسثانى ) ملٌ ن جنٌه 00.3مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستصل إسى  ٪30من سسعا  بنكبة  ثانىسس بع سسسٌ سدسل  ل تفعس
٪ بٌنما بلغل هذه سسنكبة عن 9.6بلغل نكبة سٌ سدسل قطاع سسخالطال من سإلٌ سدسل سسمجمعة (. جنٌهملٌ ن  11.3:  0202من عا  

       ٪11سالٌ سدسل بنكبة  لنخفضة باس بع سسكابق من سسعا  سمقا ن ٪ من إجماسى إٌ سدسل سسمجمعة.9.1نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق 
 (.جنٌهملٌ ن  08.3:  0201سس بع سه ل من عا  ) 

سٌع س  جنٌه سلقطعة( ..806:  0202سس بع سسثانى من عا  ) جنٌه سلقطعة 868.1سٌبلغ  ٪61مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة   تفعس
 جنٌه 622.1:  0201سس بع سه ل من عا  ) ٪11مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة   تفعسكابق سمقا نة باس بع س .تش ٌلة سسمنتجال سسمباعة

 سلقطعة(.

ما بٌن ،(جنٌهملٌ ن  0.8:  0202سس بع سسثانى من عا  )ملٌ ن جنٌه  1.3سٌبلغ مقا نة باسعا  سسكابق  ٪1.مجمل سس بح بنكبة  تفع س
مجمل بلغل نكبة  .( ٪09.8: 0202سس بع سسثانى من عا  ) ٪01.8إسى نقطة مئ ٌة سٌصل  0.9هامش مجمل سس بح بمقدس  نخفضس

٪ من 01.3٪ بٌنما بلغل هذه سسنكبة عن نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق 1.1سسمجمعة  إجماسى مجمل  بحقطاع سسخالطال من  بح 
 سسمجمعة. مجمل  بحإجماسى 

هامش  نخفضس ما ، (جنٌهملٌ ن  3.3:  0201 ل من عا  سس بع سه)  ٪82مجمل سس بح بنكبة  نخفضسمقا نة باس بع سسكابق 
نكبة مجمل  بح قطاع سسخالطال من مجمل بلغل  .(٪98.1:  0201سس بع سه ل من عا  )نقطة مئ ٌة  16.3مجمل سس بح بمقدس  

 .0201سس بع سه ل من عا  ٪ فى 3.3 ة بح سسمجمع

) س تفع 0202نفس سسفت ة من عا  ب٪ مقا نة 99بنكبة  0201ل عا  حج  مبٌعاس تفع  :0202عام من  الستة أشهر األولىنتائج 
 .قطعة( 80.,11

 .تش ٌلة سسمنتجال نتٌجةجنٌه سلقطعة  1,292.8٪ سٌصل إسى 90صافى مت كط كع  بٌع سسقطعة بنكبة س تفع 

:  0202عا  سه ل من  سسنصفملٌ ن جنٌه ) ..18ستصل  ٪ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق8.بنكبة  سالٌ سدسلل س تفع
 ملٌ ن جنٌه(. 8..0

٪ من 9.0٪، بٌنما بلغل نفس سسنكبة فى سسفت ة سسمقا نة من سسعا  سسكابق 9.3ل نكبة إٌ سدسل سسخالطال من سإلٌ سدسل سسمجمعة بلغ
 سسمبٌعال.

سٌع س  ملٌ ن جنٌه( 608.8:  0202عا  سسنصف سه ل من ) جنٌه سلقطعة ..16.٪ سٌبلغ 11س تفع مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة 
 .تش ٌلة سسمنتجال سسمباعة

هامش  نخفض ما سملٌ ن جنٌه(  8.1:  0202عا  سسنصف سه ل من )ملٌ ن جنٌه  11.8٪ سٌبلغ 1.0مجمل سس بح بنكبة س تفع 
 .٪ (13.6: 0202عا   سسنصف سه ل من ) ٪92.8نقطة مئ ٌة سٌصل إسى  12.8مجمل سس بح بمقدس  

 ٪ (.8: 0202عا   سسنصف سه ل من ٪ ). ستصل سسمجمعة مجمل  بح سسخالطال باسنكبة إسى  بح مجملل نكبة نخفضس
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  المركز المال 

ملٌ ن  1,663.1: 0202) ملٌ ن جنٌه 1,606.8٪ ستبلغ 9بنكبة  0201 ٌ نٌ ش  ة سٌكٌ   بن اٌة سسثابتة سص ل سهقٌمة  نخفضلس
 .جنٌه

ملٌ ن جنٌه(  1,889.8: 0202) جنٌهملٌ ن  3...1,8ستبلغ  ٪13بنكبة  0201 ٌ نٌ  بن اٌة سسمتدس سة ص لسهقٌمة  ل تفعس
 .0201عا  سه ل من  نصفسسخالل  سسعمالء سمخا ن سسنقدٌة  س  تفاعسبصفة أكاكٌة نتٌجة 

  تفاعس تٌجةنبصفة أكاكٌة ملٌ ن جنٌه(  1,686.8: 0202) .ملٌ ن جنٌه 1,389.3ستبلغ  ٪16ستاسمال بنكبة إجماسً سإل ل تفعس
 .0201عا  سه ل من سسنصف خالل أ صدة سسم  دٌن سستك ٌالل سإلئتمانٌة  

بن اٌة عا   جنٌهملٌ ن  69.1.مقا نة بـ جنٌهملٌ ن  312سٌبلغ   جنٌهملٌ ن  116.3ما ٌعادل  ٪13إجماسى سسدٌن بنكبة  ع تفس
0202. 

بن اٌة عا   جنٌهملٌ ن  619.6مقا نة بـ  هملٌ ن جنٌ 81.0.غ سٌبل جنٌهلٌ ن م 112.6ما ٌعادل  ٪.1صافى سسدٌن بنكبة   تفعس
0202. 

فً ن اٌة  2.10مقا نة بمعدل  2.8ستصل إسى  0201من عا   نصف سه لسسخالل  نكبة صافى سسدٌن إسى حق ق سسمل ٌة  تفعلس
 .0202 عا 

ملٌ ن جنٌه  696.3مقا نة بـ  هملٌ ن جنٌ 8..3.سٌبلغ ملٌ ن جنٌه  ..162أ  ما ٌعادل  ٪08 أس سسمال سسعامل بنكبة   تفعس
 . سسمخا نعمالء سسأ صدة فى  تفاع  نتٌجة سإل 0202بن اٌة عا  
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 الت ورات الراهنة والنظرة المستقبلية

ومن المتوقع أن يستمر انتعاش الطلب على الصادرات الذى شهدناه  :0202عام وما تبقى من  لثللربع الثا النظرة المستقبلية

توازن مع سوف يكون مخالل االثني عشر شهراً الماضية خالل الفترة المتبقية من العام. ويبدو أن عودة ظهور فيروس كورونا 

 ومن المتوقع أن أية عمليات إغالق سوف تكون محدودة خالل بقية العامنجاح اللقاحات 

، وقد يساعد ذلك 0202صف الثاني من عام ة في الن، ولكن من المتوقع حدوث انتعاش في السياحال يزال الطلب في مصر مقيداً 

 في تسريع إنفاق القطاع الخاص في البالد.

ولكن مع الحرص على إبقاء التكاليف منخفضة والحد من  مع تعافي األسواق والطلب، تعمل ليسيكو على زيادة اإلنتاج تدريجياً 

الوقت نفسه، تظل تدابير السالمة  ىفيروس كورونا. ف للتعامل مع تداعياتوضعها تراجع إجراءات خفض التكاليف التي تم 

 .عملياتالتضاف إلى تكاليف  ىوالت ينموظفاليتعرض لها  ىلتقليل المخاطر الت سارية المعمول بها

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخبهش  -، فاْ اإلداسح ِزفبئٍخ ثؾزس0202الربع الثاني من عام  التى طرأت علىبعد التحسينات 

ِغ رٛلغ  ؾبٌٝاٌؼبَ اٌ ٝ ثم١خع١غزّش ف ٚيإٌقف األ ٖؽٙذ ٜثأْ اٌزؾغٓ اٌز -شاد غ١ش اٌّؼشٚفخ ؽٛي ف١شٚط وٛسٚٔب ٚاٌّزغ١

اٌّٛع١ّخ  منب٠بثغل إٌظش ػٓ اٌاٌشثغ األٚي ٕزبئظ ثبٌّمبسٔخ ث بً رؾغٕ 0202شثغ اٌغ٠ٕٛخ ٌؼبَ اٌاإلداسح أْ ٠ظٙش ِزٛعو إٌزبئظ 

 4ٜسثغ فشد ٜأ ٝف

عؼً اٌغٛق غ١ش لبثً ٌٍزٕجإ ثؾىً وج١ش ٚرؾذ ِٓ إٌؾبه4 فٝ األصِخ فٟ ٌجٕبْ رغزّش ( : )تحييث -يكو لبنانإعاية هيكلة ليس

 ٔز١غخسد فؼً اإلغالق ثغجت  0202الربع األول من عام ِؼظُ فٝ ِٓ اٌزذاٚي  ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ فؼ١ٍبً رٛلف ثبإلمبفخ ئٌٝ رٌه، رُ 

COVID-21. 

ار الصرف وتأثير االقتصاد المغلق في الحد من اإلنفاق بشكل متزايد في الربع الثاني من كما بدأت حالة عدم اليقين بشأن أسع

 .0202عام 

جٕٛن اٌع١ّغ د٠ْٛ  ؽ١ش عذدد اٌؾشوخ اٌزبثؼخ فؼ١ٍبً  ،٪222ثٕغجخ  ٜئٌٝ ّٔٛرط اٌذفغ إٌمذ 7.71ػبَ  ١ٌٝغ١ىٛ ٌجٕبْ ف رؾٌٛذ

 اٌّٛسد4ٓ٠ثبٌؼٍّخ اٌقؼجخ ٌغذاد  ٠خٔمذ ذفمبدٚرؾزبط ا٢ْ ئٌٝ ر

ٌجوء اٌّج١ؼبد ثؾىً ػبَ فٟ  اً غ١ش ِإوذح ٌٍغب٠خ4 ٔظش 0202ال رضاي آفبق االلزقبد اٌىٍٟ ٚاٌزٛلؼبد اٌغ١بع١خ فٟ ٌجٕبْ ٌؼبَ 

اٌمذ٠ّخ  ّٕزغبد، ٌىٕٙب عزجذأ فٟ عذاد أسفذح اٌٌٝجٕبْ خغبئش ِّبصٍخ ٌٍؼبَ اٌّبمإٌقف األٚي، ِٓ اٌّزٛلغ أْ رزىجذ ١ٌغ١ىٛ 

 قش ا٢ْ ثؼذ عذاد اٌجٕٛن ثؾىً أعبع4ٌٟؾشوخ ١ٌغ١ىٛ ِ

ٚاٌغ١بعٟ فٟ اٌجالد، رخنغ ٌزجب٠ٓ ؽذ٠ذ4  ٜااللزقبداإلعزمشاس مٛء ػذَ  ٝرٛلؼبد ألػّبي ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ، ف ِٜٚغ رٌه، فاْ أ

ثّغشد  اٌغٛقاؽز١بعبد ع١زُ رؾذ٠ذٖ ِٓ خالي  ،ٌمذ سأ٠ٕب ٘زا االمطشاة ثٛمٛػ فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ ٚو١ف ع١إصش رٌه ػٍٝ رٛلؼبرٕب

 4مبدِخاٌاألؽٙش  ٝسفغ اإلغالق ٚوزٌه ئٌٝ أ٠ٓ عزز٘ت اٌغ١بعخ ف

ٚالغ عذ٠ذ فٟ اٌغٛق4 عزجزي  ِٜغ اعزمشاس اٌٛمغ، لذ رؾزبط ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ ئٌٝ رغ١١ش خطخ ئػبدح ١٘ىٍخ أػّبٌٙب ٌٍزى١ف ِغ أ

رض١ش٘ب ٘زٖ اٌزغ١١شاد لذس اإلِىبْ  ٝخبهش اٌز١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ لقبسٜ عٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبثٍخ ٌٍزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌؾب١ٌخ ٌزغٕت اٌّ

 ٌٍٚؾقٛي ػٍٝ أفنً فبئذح ِٓ اٌفشؿ اٌزٟ رٛفش٘ب4

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

 االخجبس٠خ ٌٕزبئظ األػّبي4
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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 ا سهك   :سٌكٌ   ) م
هذه  فًعاما  82مص  ،  بخب ة تاٌد عن فى  ب  سسش  ال سسمنتجة سلبالط أ باسج دة سستصدٌ ٌة باسش ق سه كط  أٌضا  سحدة من 
 سمتط  ة تاٌد عن عش سل سسكنٌن.سسصناعة  بخب ة أٌضا فً أعمال سستصدٌ  إسى سهك سق س

 
ع تتمتع سٌكٌ   بماسٌا تنافكٌة نتٌجة سالنخفاض سس ا  فً ت لفة سسعماسة  سسطاقة  سالكتثما  سسناتجة عن سسحج  سالقتصادي سلنشاط  سسم ق

فة الكت دسف سسحج  . إن سإلكت ستٌجٌة سستك ٌقٌة سش  ة سٌكٌ   تعتمد على سكتخدس  ماسٌا سست لفً مص سسجغ سفً  سالكت ستٌجً 
 . تنافكٌة سه ب  من سسك ق بج دة عاسٌة  بأكعا 

 
،  س ا ت سجد ها  باسممل ة سسمتحدة  بأك سق أخ ى عدٌدة سسصحٌة تق   سٌكٌ   بتصدٌ  ما ٌاٌد عن نصف إنتاج ا من سهد سل

بلٌكٌ   مع إن ا تنتج أٌضا بما  ال  عالمال بأ   با،  سن معظ  سس مٌال سستً ٌت  تصدٌ ها تحمل سالك   سسعالمة سستجا ٌة سسخاصة 
  تجا ٌة سش  ال أ   بٌة.

 
 

 لمزيي من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاه  ج. غ غ  
   + 029 818 2211  تلٌف ن:
   + 029 818 2203  فا س:
  tgargour@lecico.com :سس ت  نًب ٌد 

 

 

  www.lecico.com وا موقعنا على االنترنت :زور
  قوائم النظرة المستقبلية

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

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

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

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

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

 % كتة أش   % الربع الثانى 

 02/02 0202 0202 02/02 0202 0202 )ملٌ ن ج. (

       

 %111 31... 1.03631 %166 3.032 63632 صاف  المبيعات 

 %176 (61.41) (7.45..1) %1.1 (32.42)  (57346)  ت لفة سسمبٌعال  

 %312 6.31 01032 %6.6 1131 11030 مجمل الربح 

 %343 %246 %1241 %1.42 %.34 %1246 ( ٪هامش مجمل سس بح )

       

 %.16 (.564)  (3347)  %126 (.764)  (241.)  ت اٌعسسبٌع  سسمصا ٌف 

 %113 (2346)  (6243)  %1.3 (3743)  (643.)  مصا ٌف إدس ٌة

 %.57 641 3146 %327 343 1743 تشغٌل أخ ي لدسإٌ س

 %136 (3542)  (347.)  %.13 (7.45)  (.724)  مص  فال تشغٌل أخ ي

 - (6333)  1331 - (6131)  331 التشغيلأرباح )خسائر( 

 - - %141 - - %45. (٪سستشغٌل) أ باحهامش 

       

 - .4. 141 - .4. (.4.)  سكتثما سلإٌ سدسل 

 %7.5 646 1346 %777 .64 1343 تم ٌلٌة إٌ سدسل

 %6. (.574)  (7541)  %32 (1142)  (.114)  مص  فال تم ٌلٌة 
 - (13632)  333 - (.23.)  132 قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 هامش سس بح قبل سسض ٌبة  حق ق سهقلٌة
.46% - - .43% - - 

 %131 (1743)  (7345)  %.13 (247)  (342)   فت ةض سئب دخل سس

 %16. .4. 142 %61 46. 45. ض سئب سسدخل سسمؤجلة 

 %10 (11236)  (1.31)  %1 (31..)  (130)  بعي الضريبة الربح/)الخسارة(

 - - - - - - بعد سسض ٌبة /)سسخكا ة(هامش سس بح

       

 - 346 (547)  - .74 (746)  حق ق سهقلٌة 

 %16 (11.31)  (0336)  %6 (132.)  (.63)   الخسارة ىصاف

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

 

 )%(  قائمة المركز المال 

 ٌ نٌ  92 )ملٌ ن ج. (
0201 

 دٌكمب   91
0202 

01  /02 

    

 %.13 .1134 15546 سسنقدٌة

 %116 63342 36543 سسمخا ن

 %171 67646 25646 مدٌن ن

 %. .4. .4. مكتحق من أط سف ذ ي عالقة

 %116 .1.1.33 36....1 إجمال  األصول المتياولة
 

   

 %32 1.67646 1.52642 األفٛي اٌضبثزخ )فبفٟ(

 %.6 7.47 1743 أفٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %33. .54 7642 ِؾشٚػبد رؾذ اٌزٕف١ز 

 %..1 543 543 اعزضّبساد أخشٞ

 %3. 646 43. ساق لجل ه٠ٍٛخ األعًأٚ

 %.6 1.66631 1.60631 إجماني األصىل طىيهت األجم 

 %.12 3.01036 3.12131 إجماني األصىل 
 

   
 %171 21247 66543 ثٕٛن عؾت ػٍٟ اٌّىؾٛف

 %1.5 6641 .3.4 ألغبه رغزؾك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %116 1.47. 6541. ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %1.6 .134. 3345. خ أخشٞ سفذٖ دائٕأ

 %37 46. 43. هشاف رٚٞ ػاللخِغزؾك أل

 %..1 .4. .4. ِخققبد

 %116 1.60.32 131...1 إجماني االنتزاماث انمتذاونت
 

   
 %27 3.43 7547 لشٚك ه٠ٍٛخ األعً

 %.5 743 147 اٌزضاِبد أخشٜ ه٠ٍٛخ األعً

 %177 642 647 ِخققبد

 %66 1.43 1341 ّإعٍخ اٌمش٠جخ اٌذخً 

 %. .4. .754 ه٠ٍٛخ األعًدفغ أٚساق 

 %101 .1.3 .03. طىيهت األجم  ثإجماني االنتزاما

 %116 .1.6.63 1.61336 ثإجماني االنتزاما
 

   
 %100 3232 3631 ؽمٛق األل١ٍخ 

 %..1 .4... .4... سأط اٌّبي اٌّقذس

 %..1 3343..1 3545..1 اؽز١به١بد 

 %366 (2247) (73246) شؽٍخاٌّاٌخغبئش 

 %11 (77.46) (7346)  فزشح / اٌؼبَاٌخغبئش فبفٟ 

 %66 113631 111131 إجماني حقىق انمهكيت 

 %.12 3.01036 3.12131 إجماني حقىق انمهكيت واالنتزاماث  
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 المجمعة التيفقات النقييةقائمة  –ليسيكو مصر     

 

% قائمت انتذفقاث انىقذيت

20 / 21 2020 2021 (مهيىن ج.و)

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت  انتشغيم 

%16 )147.1( )23.6( فبفٟ خغبسح اٌفزشح 

%108 54.9 59.2 ئ٘الن األفٛي اٌضبثزخ ٚفشٚق اٌزشعّخ

%30 1.2 0.4 اعزٙالن األفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ ٚفشٚق اٌزشعّخ

%162 4.6 7.5 اعزجؼبد أفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%191 12.3 23.5 مش٠جخ اٌذخً

%152 )19.5( )29.5( مش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح

%510 )0.3( )1.7( مش٠جخ اٌذخً اٌّإعٍخ

%0 )0.0( 0.0 أسثبػ سأعّب١ٌخ

%0 1.1 0.0 أسثبػ ث١غ اعزضّبساد أخشٜ

%193 21.6 41.7 رذػ١ُ ِخققبد ٚفشٚق اٌزشعّخ

%0 )0.02( 0.00 ِخققبد أزفٝ اٌغشك ِٕٙب

%117 30.4 35.5 ؽقخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبػ

- )15.4( 6.5 اٌزغ١ش فٝ ؽمٛق األل١ٍخ

%21 7.5 1.6 اٌزغ١ش فٝ اؽز١بهٝ اٌزشعّخ

- 50.9 )131.6( اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ

- 47.6 )133.7( اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ

%204 55.1 112.5 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ

- 0.0 )8.4( اٌفشق إٌبرظ ػٓ ئصجبد اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ الٚساق اٌذفغ ه٠ٍٛخ االعً

%304 )10.7( )32.6( ِخققبد ِغزخذِخ

%187 )0.6( )1.2( اٌزغ١ش فٝ اٌزضاِبد ه٠ٍٛخ األعً

%35 )2.3( )0.8( اٌفشق إٌبرظ ػٓ ئصجبد اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ الٚساق اٌمجل ه٠ٍٛخ االعً

- 91.4 )74.9( صافً انىقذيت انمتاحت مه أوشطت انتشغيم

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت االستثمار

%163 )17.5( )28.5( اٌّذفٛع فٟ ؽشاء األفٛي اٌضبثزخ ٚاٌّؾشٚػبد

- 0.0 )0.5( أفٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%0 4.8 0.0 اٌّؾقً ِٓ ث١غ االعزضّبساد األخشٜ

- 166.3 )0.0( ِزؾقالد ِٓ ث١غ أفٛي صبثزخ 

%120 4.4 5.3 اٌض٠بدح / )إٌمـ(  فٝ اٚساق لجل ه٠ٍٛخ األعً

- 0.0 33.4 اٌض٠بدح / )إٌمـ(  فٝ أٚساق اٌذفغ ه٠ٍٛخ االعً

%6 157.9 9.7 صافً انىقذيت )انمستخذمت في( / انمتاحت مه أوشطت االستثمار

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت انتمىيم

%130 )7.4( )9.7( اٌّغذد ِٓ اٌمشٚك ه٠ٍٛخ األعً 

- )0.3( 3.9 اٌّغذد ِٓ اٌغضء اٌؾبٌٟ ٌالٌزضاِبد ه٠ٍٛخ األعً

%110 )37.7( )41.5( رٛص٠ؼبد ػب١ٍِٓ ِذفٛػخ

%104 )45.5( )47.3( صافً انىقذيت انمستخذمت فً أوشطت انتمىيم

- 203.9 )112.4( صافي انتغير في انىقذيت وما في حكمها خالل انفترة

%57 )1057.2( )597.7( فبفٟ إٌمذ٠خ ِٚب فٟ ؽىّٙب أٚي اٌؼبَ

%83 )853.3( )710.2( صافي انىقذيت وما في حكمها أخر انفترة

ستت أشهر


