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 0202عام من  لثلثاالربع ا نتائج أعمال
 

         ( LCSW.CA; LECI EY) متتا سهكتت  : مصتت  أعلنتتل سٌكتتٌ   :2002 نككوفمبر 42فكك   اإلسكككنيرية

 .0201عا   من سثثاسس بع سس عنسهعمال سسمجمعة  نتائج

 نتائج الشركة  ىعللمحه 
 

 0202من عام  لثثاالالربع 
 

 لطبع اٌصسٟ(7 ٪١ٍِ6.71ْٛ خ١ٕٗ ) 6.976زجٍغ ٌ ٪12اإل٠شاداد ثٕغجخ  سرفؼذا ِٓ 

  غ ـج١ٌٍ ٪.2ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـزد اسرفغ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ، وّب 51974ٍغ ـٌزج ٪19ئ٠شاداد اٌصسٟ ثٕغجخ اسرفؼذ

 رصذ٠ش(7 ٪ ١ٍِ.675ْٛ لطؼخ ) .27

 جٍغ١ٌ  ٪.غـجخ زدُ اٌّج١ؼبد ثٕ ٔخفطاّب ث١ٍِٕ١ْٛ خ١ٕٗ،  12076ٌزجٍغ  ٪.ئ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  اسرفؼذ       

 رصذ٠ش(7 ٪١ٍِ1071ْٛ ِزش ِشثغ ) 4

 ١ٌجٍغ  ٪9.ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌزدُ  سرفغاّب و١ٍِْٛ خ١ٕٗ،  974.ٌزجٍغ  ٪9. ئ٠شاداد خالغبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ سرفؼذا

 لطؼخ7  14.,51

 ٌاٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ .147 ذثٍغ ١خرشغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔخ  .97ثٍغ  ٝرشغ١ٍسثر  ٌثثبعدً اٌشثغ ا

 10107 ِٓ ػبَ ٌثثباٌ

  اٌشثغ ػٓ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ .547 خغبسح١ٍِْٛ خ١ٕٗ ِمبسٔخ ثصبفٝ  .77 ذثٍغخغبسح  ٝصبف ٌثثباٌعدً اٌشثغ

 10107 ِٓ ػبَ ٌثثباٌ

 0202ة أشهر من عام عست  
 

 لطبع اٌصسٟ(7 ١ٍِ6176ْٛ خ١ٕٗ )  2,92672% ٌزجٍغ..اإل٠شاداد ثٕغجخ  سرفؼذا ِٓ % 

 جٍغ ١% 5ٌ.زدُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  سرفغا وّب١ٍِْٛ خ١ٕٗ،  .2.2997% ٌزجٍغ 52اد اٌصسٟ ثٕغجخ ئ٠شاد ذسرفؼا

 % رصذ٠ش(7 ١ٍِ.479ْٛ لطؼخ ) 77.

 ١ٌجٍغ .2زدُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  سرفغا وّب١ٍِْٛ خ١ٕٗ،  61771% ٌزجٍغ .2ئ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  ذسرفؼا %

 % رصذ٠ش(١ٍِ1.747ْٛ ِزش ِشثغ ) 2475

 41زدُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  سرفغا ّبو١ٍِْٛ خ١ٕٗ،  7771% ٌزجٍغ ..ثٕغجخ  شاداد خالغبد ا١ٌّبٖئ٠ ذسرفؼا %

 لطؼخ7  .١ٌ90,01صً اٌٝ 

 ٍػٓ  ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 22774 ١خرشغ١ٍ خغبسحث١ٍِْٛ خ١ٕٗ، ِمبسٔخ  .117ثٍغ  سثر رشغ١ٍٝ ٝاألٌٚ زغؼخ أشٙشاٌ ذعد

 7ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

 ٍ١ٍِْٛ خ١ٕٗ  29175خغبسح ١ٍِْٛ خ١ٕٗ، ِمبسٔخ ثصبفٝ  171.صبفٝ خغبسح ثٍغذ  ٌٝزغؼخ أشٙش األٚاٌ ذعد

 ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك7
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١ٌغ١ىٛ ششوزٕب ٔزبئح فٝ زسغٓ اعزّشاس ا٠ٌغؼذٟٔ لبئالً:  ئٌس مجلس سإلدس ة  -ل غ غ   قد علق سسكٌد / جلب 

 أػّبيفٝ ٔزبئح ِذفٛػخ ثشثغ ل١بعٟ ّس١ٍخ اٌم٠ٛخ اٌّج١ؼبد اٌثفعً  اٌغبثك شثغِمبسٔخ ثبٌ فٝ ٘زا اٌشثغ ِصش

 7خالغبد ا١ٌّبٖ

ت اسٌف. سقد سسعلى  فً دفع سسطلب سإلضافً على منتجاتنا مع سسضغط أٌضا   ىٌكتم  سسنقص فً سسع ض سسعاسم

سهكعا  باإلضافة إسى تع ٌض  ىسساٌادسل ف تضخ  سست لفة بٌن م سانة سسنجحنا حتى سآلن بش ل معق ل فً 

بما فً ذسك تغٌٌ سل سسم سد سسخا   تغٌٌ سل سستعبئة  سستغلٌف  تحكٌن  فى سست لفة ت لفة من خالل مشا ٌع سس ف سس

 سسعملٌال ".

سس ثٌ  من تضخ  سست لفة من خالل  ع ٌض، مما ٌمنحنا ف صة ست0200سدٌنا ت قعال ق ٌة سلطلب حتى عا  

تحكٌن سس بحٌة  سالكتدسمة  تن ٌع سسمخاط . ما اسل مبٌعال سسسسساٌادسل سس بٌ ة فً سهكعا   سضبط ماٌج 

قد ٌ  ن عا   -مص   ىسسذي نش ده من أ   با كٌتعاا من خالل سنتعاش سسمكت لك ف ىبأن سسطلب سسق  متفائال  

 .أدسء سٌكٌ  إسى سنتعاش مكتم  فً  ىكٌؤدسسذى ه  سسعا   0200

 .سٌكٌ   تناسش    سسمكتم   دعم   على سهتمام   أش   

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

ئٔٗ  (EBITDA7االعزٙالن )اإل٘الن ٚاألسثبذ لجً اٌفٛائذ ٚاٌعشائت ٚٚٙٛاِش اٌ ٝرسغٓ ئخّبٌفٝ اٌزٛاٌٟ 

لجً صبف١خ  أسثبذوزٌه ( EBITٚ) ٚاٌعشائتلجً اٌفٛائذ  أسثبذ رشغ١ٍ١خ ف١ٗ زممٕب اٌزٜػٍٝ اٌزٛاٌٝ  ثبٔٝاٌشثغ اٌ

 7ٝاٌشثغ اٌثبٔ ػٓ بً رسغٕشٙذ ٚوالّ٘ب ، اٌعشائت

ثبٌشغُ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌزعخُ اٌىج١ش فٟ اٌزىٍفخ اٌزٞ أثش ػٍٝ خ١ّغ خطٛغ ِٕزدبرٕب، فمذ ٚاصٍٕب رمذ٠ُ ِغبّ٘خ ل٠ٛخ 

 7فٝ خالغبد ا١ٌّبٖػٕب اٌّشزشن ِٓ ِششٚ ٝأداء ل١بعث رُ رؼ٠ٛعٗٚاٌزٜ أخفبض ٘ٛاِش األدٚاد اٌصس١خ  ِٓ

٘ٛاِش األدٚاد اٌصس١خ  ذاٌصس١خ ل٠ٛبً ٚاعزّش فٟ ردبٚص اإلٔزبج7 أخفعاألدٚاد ظً اٌطٍت ػٍٝ صبدساد 

ٚػذَ  ١خاٌّج١ؼبد ٔسٛ ػّالء رصذ٠ش ألً سثسرشى١ٍخ  ٝف سٛيئٌٝ اٌز ٠ٚشخغ رٌه أعبعبً  ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

 7ثصفخ ػبِخ زٕبئػٍٝ وفب خذ٠ذح أثشد عٍجبً الد ِٛد٠اإلٔزبج ز١ث لذِٕب فٝ  ىفبءحاٌ

ز١ث لّٕب  ،شثغ ع٠ٕٛخاٌظؼف ِزٛعػ زدُ ِج١ؼبرٗ  رمش٠جبً ٠ّثً سائغ  ٜسثغ عٕٛأدبص خالغبد ا١ٌّبٖ زمك لطبع 

ِٓ خطٛغ إٌّزدبد اٌدذ٠ذح راد اٌٙبِش اٌّشرفغ7 عبُ٘ ٘زا اٌمطبع  وج١شاً  ٔدبزبً  ٕبثض٠بدح ِج١ؼبد اٌّشبس٠غ ٚزمم

 10107فٝ ٔفظ اٌفزشح ِٓ ػبَ  شثراٌ ًدِِّٓ ٪ 22 ِٝمبسٔخ ثسٛاٌ خّدّٛػاٌسثر  ًدِّ٪ ِٓ .2ثٕغجخ 

7 ٠زعّٓ رشاوُ ِخضْٚ غزٍضِبدٓ فٟ ٘زا اٌشثغ ِغ اسرفبع ِخضْٚ اٌجالغ ٚاٌّٛاد اٌخبَ ٚا٠ٌٌّمذ شٙذٔب ّٔٛ اٌذ

ّض٠ذ بٌاالززفبظ ثف١ٙب ٠زطٍت زٝ اٌأٚ  ٘بأعؼبس رشرفغ صٕب  اٌزِٝخضْٚ ِٓ األرى٠ٛٓ  غزٍضِبدٚاٌّاٌّٛاد اٌخبَ 

 7عً اٌزٛس٠ذرؼطً عالفٝ زبٌخ  ِٓ اٌّخضْٚ إلداسح اٌّخبغش

، ٌىٓ رٛلؼبد ِٜغ ِٛعّٕب اٌزم١ٍذ رّبش١بً اٌغبثك ثبٌشثغ ِمبسٔخ فٟ األسثبع اٌّمجٍخ  فٟ اٌّج١ؼبد غف١فبً  لذ ٔشٙذ أخفبظبً 

 ٘زا اٌطٍت7 ٚرذس٠جُٙ ٌض٠بدح اإلٔزبج ٌزٍج١خ يؼّبرظً ئ٠دبث١خ، ٚعٕٛاصً رؼ١١ٓ اٌ 1011فٟ ػبَ  ٜاٌطٍت اٌمٛ

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

ِب أػمجٙب ِٓ ٌٙزٖ اٌّّٙخ ٚ ثصفخ ػبِخئٔدبصٔب  ٔٝغش٠ٌزىب١ٌف ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ٚاٌزذفمبد إٌمذ٠خ7 ا حئداس

رظً ِّٙخ ١ٌغ١ىٛ اٌم١بَ ثبٌّض٠ذ ٌّٛاصٍخ رسغ١ٓ ٘ٛاِش األدٚاد اٌصس١خ  األداء ززٝ ا٢ْ ٘زا اٌؼب7َ ٝرسغٓ ف

 خ وٕغجخ ِٓ اٌّج١ؼبد ِغ اعزّشاسٔب فٟ ا١ِٛ7ٌّٕٛاٌؼّ ّصشٚفبدٚسؤ٠خ أخفبض اٌ

 ٟ اٌؼبَ اٌّمجً "7اٌؼًّ ٌزسم١ك أفعً إٌزبئح اٌّّىٕخ ِغ ٘زٖ االعزشار١د١خ ففٝ ع١غزّش فش٠ك ئداسح ١ٌغ١ىٛ ثأوٍّٗ 
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 إيرايات وربحية ليسيكو
 

      لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % ة أشهرعست % لثالربع الثا 

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

 %252 74179 .22997 %219 .57.. 51974 سسصحً 

 %.22 71..4 61771 %.20 10472 12076 سسبالط

 %..2 5977 7771 %2.9 1170 974. خالطال سسمٌاه

 %433 4.13979 4.94674 %404 46471 6.976 صاف  المبيعات 

 %75. %4971 %6176 %.7. %4974 %6.71 (:سسصحً/ صافً سسمبٌعال )

 %212 (0772..2) (2.4.976) %222 (59772)  (44472)  ت لفة سسمبٌعال  

 %(775) %(9077) %(7175) %(70.) (%.777) %(.727) (:ت لفة سسمبٌعال / صافً سسمبٌعال )

 %044 43471 33674 %.49 6373 40174 مجمل الربح 

 %775 %971 %2.76 %70. %.227 %.277 ( :هامش مجمل سس بح )

 %2.1 (10.70)  (1.572)  %215 (577.)  (9.70)  مصا ٌف ت اٌع  إدس ٌه ) .ل.أ(

 %(072) %(2575) %(.257) %075 %(.2.7) %(.2.7) (: .ل.أ / صافً سسمبٌعال )

 %92 (5.75)  (.97.)  %261 (2.77)  (1171)  /)مص  فال( تشغٌل أخ ىلصافً إٌ سدس

 %(079) %(70.) %(172) %077 %(174) %(.7.) (:/)مص  فال( تشغٌل أخ ى )لصافً إٌ سدس

 - (44174)  .007 - (0473)  973 التشغيل أرباح )خسائر(

 - - %271 - - %275 (:هامش أ باح سستشغٌل )

 %.4 (49071)  (3070)  %49 (1473)  (.17)  الخسارةصاف  

 - - - - - -  (٪)هامش صافً سس بح 

 
 تحسه األداء واألرباح انتشغيهيتيؤدي إنً اوتعاش انمبيعاث استمرار : 0402مه عاو  نثثاانانربع 

 7خالغبد ا١ٌّبٖ ء ِّزبص ِٓ لطبعِغ ِج١ؼبد ل٠ٛخ ئٌٝ أٚسٚثب ٚأدا اً ِغزّش بً أزؼبش١ٌغ١ىٛ  ظٙشدأ

اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ) ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 6.976ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 12ثٕغجخ   ٌثثباٌشثغ اٌاٌششوخ خالي ئ٠شاداد  ذسرفؼا

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  ٪6ذ اإل٠شاداد اٌّس١ٍخ ثٕغجخ سرفؼا .بدمطبػاٌخ١ّغ فٝ ٠شاداد اإل سرفبعِغ ا( ١ٍِْٗٛ خ١ٕ 46275:  1010 ػبَ

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ  ٪4.ئ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ  سرفؼذ، وّب ا١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 16.74:  1010 اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػب١ٍَِْٛ خ١ٕٗ ) .1.77 ٌزجٍغ

 ١ٍِ7ْٛ خ١ٕٗ( 19.79:  1010 اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػب١ٍَِْٛ خ١ٕٗ ) .5027ٌزجٍغ اٌغبثك 

اإل٠شاداد اٌّس١ٍخ  ذسرفؼا 7(خ١ٍِٗ١ْٕٛ  6.6:  1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ) ٪.٠شاداد ثٕغجخ اال ذسرفؼاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

ذ ٔخفعّب اث١ٍِٕ١ْٛ خ١ٕٗ(،  .12.7:  1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) .1.77اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ ٪17ثٕغجخ 

 7(١ٍِْٛ خ١ٕٗ .5277:  1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) .5027ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  ٪5ئ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ 

:  1010 اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػبَ) خ١ٍِٗ١ْٕٛ  44472ٌزجٍغ  ٪22ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ  ّج١ؼبداٌرىٍفخ  ذسرفؼا

 7غبثكاٌفزشح ِٓ اٌؼبَ إٌفظ ِمبسٔخ ث٪ 1.ئٔزبج األدٚاد اٌصس١خ ثٕغجخ زدُ اسرفبع ٔز١دخ ( خ١ٍِٗ١ْٕٛ  59772

 ١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 41.77:  1012٪ ) اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ  6ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك اسرفؼذ رىٍفخ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ 

اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ) خ١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ21574جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ٪.9ثٕغجخ  ٌثثباٌشثغ اٌاٌششوخ فٝ ِدًّ سثر  سرفغا

ػٓ ٔفظ  ٪.227ِمبسٔخ ثـ  ٪.277 ١ٌصً ِئ٠ٛخ ٔمطخ .ذاس مثّ اٌششوخ٘بِش ِدًّ سثر  سرفغا 7(خ١ٍِٗ١ْٕٛ  .6.7:  1010 ػبَ

 فٝ خ١ّغ اٌمطبػبد7رسغٕبً ِدًّ اٌشثر شٙذ  .ٌؼبَ اٌغبثكاٌفزشح ِٓ ا

٘بِش ِدًّ  سرفغ( وّب ا١ٕٗخ١ٍِْٛ  22171:  1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ )  ٪ 22ِدًّ اٌشثر ثٕغجخ  سرفغِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 7(٪2.76 : 1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ٔمطخ ِئ٠ٛخ ) .07سثر اٌششوخ ثّمذاس 
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١ٍِْٛ  577.:  1010 اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػبَ) ١ٍِْٛ خ١ٕٗ .9٪ ٌزجٍغ 15داس٠خ ثٕغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذسرفؼاٚثصٛسح ِطٍمخ، 

اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕغجخ  ِٝٓ صبف ٪.2.7ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  075داس٠خ ثّمذاس ٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل اسرفؼذّب و، خ١ٕٗ(

 .1010 اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػبَ ٝف ٪.2.7

ّب و ،١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 95:  1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ) ٪2ثٕغجخ داس٠خ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ذٔخفعاِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 (7٪2577 :1012اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ) ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٠272خ ثّمذاسداسٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل أخفعذ

 ١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ ف 2.77رشغ١ً أخشٜ ثم١ّخ ِصبس٠ف  ِٝصبس٠ف رشغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثصبف ١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ صبف 1171اٌششوخ عدٍذ 

 ِؼظُ اٌض٠بدح ثغجت ِخصصبد ئظبف١خ ٌٍؼّالء اٌّس7ٍٝ 7غبثكٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌ

ِصبس٠ف رشغ١ً أخشٜ ثم١ّخ  ِٝصبس٠ف رشغ١ً أخشٜ ِمبسٔخ ثصبف ١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ صبف 1171اٌششوخ عدٍذ اٌغبثك ِمبسٔخ ثبٌشثغ 

 10127اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ فٝ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 2472

 .147 رشغ١ٍ١خ ثٍغذخغبسح ِمبسٔخ ث ثبٔٝاٌشثغ اٌفٝ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ  .97لذسٖ  لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ( سثر) ٝرشغ١ٍ عدٍذ اٌششوخ سثر

  10107 اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػب١ٍَِْٛ خ١ٕٗ فٝ 

٘بِش اٌشثر  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ(، وّب اسرفغ .:  1012٪ )اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ 120ٝ ثّمذاسزشغ١ٍِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك اسرفغ اٌشثر اٌ

 ٪(074:  1012)اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ ٔمطخ ِئ٠ٛخ  079ثّمذاس  ٝزشغ١ٌٍا

فٝ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ ١ٍ٠ّٛ2.76خ ر ثصبفٝ ِصبس٠ف ِمبسٔخ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 79. ١ٍ٠ّٛخر ِصبس٠فصبفٝ اٌششوخ عدٍذ 

 ٔز١دخ اإلٔخفبض اٌىج١ش فٝ ِغز٠ٛبد اٌذ٠ٓ ٚأعؼبس اٌفبئذح7اٌغبثك، 

خ١ٕٗ فٝ  ١ٍِْٛ ١ٍ٠ّٛ279خ ر أسثبذثصبفٝ  ِمبسٔخ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ 79. ١ٍ٠ّٛخر ِصبس٠فصبفٝ اٌششوخ عدٍذ  ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

ض بأخف ثغجتِىبعت عؼش اٌؼٍّخ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌثبٔٝ  ف١ٍِْٝٛ خ١ٕٗ  .47ثّمذاس ئٔخفبض ٔز١دخ ، 1012شثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ اٌ

 7اٌّج١ؼبد فٝ ٌجٕبْ

     بلغل عباء ض ٌبٌةأصافى مقا نة ب ملٌ ن جنٌه 12.3 بلغل 0201 سس بع سسثاسث من عا خالل عباء ض ٌبٌة أكجلل سسش  ة صافى 

 سسكابق. نفس سسفت ة من سسعا  ىف ملٌ ن 6

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ .547ِمبسٔخ ثصبفٝ خغبسح  ١ٍِْٛ خ١ٕٗ .77ثٍغذ  ٌثثباٌشثغ اٌ ٝفصبفٝ خغبسح اٌششوخ عدٍذ 

 10127فٝ اٌشثغ اٌثبٔٝ ِٓ ػبَ  ١ٍِْٛ 677عدٍذ اٌششوخ صبفٝ خغبسح ثٍغذ ّمبسٔخ ٌٍاٌغبثك7 

 رباح التشغيلليسيكو ألإلى عوية  أيى نتعاش مبيعات التصييرإ :0202عام من  األولى ة أشهرتسعالنتائج 

رغؼخ أشٙش ِٓ )جنٌه ملٌ ن  2.92672: مقا نة باسعا  سسكابق ستبلغ 33بنكبة  0201من عا   تكعة أش   سه سىسس إٌ سدسل ل تفعس

ثشىً خبص فٟ صبدساد األدٚاد اٌصس١خ  ل٠ٛبً  ّٚٔٛاً اٌمطبػبد  خ١ّغفٝ اٌّج١ؼبد  سرفبع١ٍِْٛ خ١ٕٗ( ٔز١دخ ئ 2.5.979:  1010ػبَ 

 7ٝاٌّسٍخالغبد ا١ٌّبٖ فٝ اٌغٛق ِٚج١ؼبد 

 ١ٍِْٛ خ١ٕٗ(7 0772..2:  1010رغؼخ أشٙش ِٓ ػبَ ١ٍِْٛ خ١ٕٗ ) 2.4.976٪ ٌزجٍغ 12رىٍفخ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ  س تفعل

هامش   تفعس ما ، ١ٍِْٛ خ١ٕٗ( 131.8:  1010ػبَ رغؼخ أشٙش ِٓ ) جنٌهملٌ ن  336.5: سٌبلغ 155مجمل سس بح بنكبة   تفعس
 .سسعا  سسكابقفى : 9.0: مقا نة بنكـبة 11.6نقطة مئ ٌة سٌبلغ  8.4مجمل سس بح بمعدل 

ْ 021ٛ١ٍِ:  1010ػبَ رغؼخ أشٙش ِٓ ) ملٌ ن جنٌه 014.1: ستبلغ 30 سإلدس ٌة بنكبة  بٌعٌةمص  فال سسسس ل تفعبص  ة مطلقة س

 .سسعا  سسكابق: فى 14.4: مقا نة بنكبة 14.3نقطة مئ ٌة ستصل  2.1سسمبٌعال بمقدس   ىنكبة من صاف  نخفضلسما بٌن، خ١ٕٗ(

سسعا  فى ملٌ ن جنٌه  43.4خ ى أتشغٌل مصا ٌف ملٌ ن جنٌه مقا نة بصافى  39.1خ ى أتشغٌل مصا ٌف  ىكجلل سسش  ة صاف

 ملٌ ن جنٌه. 13.1نتٌجة سه باح سإلكتثنائٌة سسمكت دة من سسغاا سسطبٌعى بقٌمة ٌة  ٌ جع هذس سإلنخفاض بصفة أكاك سسكابق

 ِمبسٔخ ثخغبسح 1012ػبَ ِٓ  زغؼخ أشٙش األٌٚٝاٌفٝ ملٌ ن جنٌه  00.1قبل سسفائدة  سسض ٌبة (   بح) ىتشغٌل بح كجلل سسش  ة 

 سسعا  سسكابق. نفس سسفت ة من فى ملٌ ن جنٌه 118.5قد ها ٌة تشغٌل

بمبلغ ملٌ ن جنٌه مقا نة  15.1صل إسى تس 0201عا  من اٌزغؼخ أشٙش األٌٚٝ : خالل 15صافى مص  فال سستم ٌل بنكبة  لنخفضس
 ملٌ ن جنٌه 02.3) أكعا  سسعملة ف  قسسناتجة من سسم اكب من  نخفاضهذس سإلٌأتى  .0202عا  من نفس سسفت ة ملٌ ن جنٌه فى  59.3
 بكبب أٌضا   (كابقسعا  سسسنفس سسفت ة من  ىف عملةف  ق أكعا   أ باحملٌ ن جنٌه  16.8 قٌمةبة مقا ن أكعا  عملة ف  قأ باح 

 مص   سبنان. ىأكعا  سسفائدة ف  صافى سسدٌنفى سالنخفاض 

نفس  فىملٌ ن جنٌه  11.9ملٌ ن جنٌه مقابل  30 بلغل 0201عا  من اٌزغؼخ أشٙش األٌٚٝ خالل عباء ض ٌبٌة أكجلل سسش  ة صافى 

 .سسفت ة من سسعا  سسكابق

 7نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقفى ملٌ ن جنٌه  190.4 خكا ةملٌ ن جنٌه مقا نة بصافى  30.0خكا ة بلغل كجلل سسش  ة صافى 
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 التحليل القطاع 

 األيوات الصحية
 

 % ة أشهرعست % لثالربع الثا 

 0202 0202 02/02 0202 0202 02/02 

       ة(مبٌعال سسصحً )باهسف قطع

 %209 .72 775 %97 02. 194 مص  

 %2. 2. 11 %.4 29 22 سبنان  

 %257 2.9.6 1.760 %216 74. 992 تصدٌ  

 %431 0.102 .6..3 %.44 4.424 4.091 )باأللف قطعة(أجمال  مبيعات الصح  

 %.7. %6776 %479. %475 %270. %675. تصيير / إجمال  المبيعات %

       

 %414 14079 .44997 %409 33173 10974 يعات الصح  )مليون ج.م( إيرايات مب

 %204 0174. 2774. %209 0174. 272.. مت كط كع  بٌع سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %95 .1777 .1.17 %97 .1777 17.72 مت كط ت لفة سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %216 (72179) (201474) %224 (2970.) (6.75.) ت لفة مبٌعال سسصحً  

 %5.6 979. 2.572 %.50 .247 6171 مجمل  بح قطاع سسصحً

 %977 %.57 %2574 %979 %576 %2574 هامش مجمل  بح قطاع سسصحً 

 

س تفعل  .قطعة( 190,501  تفع)س :11حج  مبٌعال سهد سل سسصحٌة خالل سس بع بنكبة   تفعس: 0202عام  من لثثاالربع ال

 5,514 نخفض)س :0بنكبة  محلٌةمبٌعال سسسسحج   نخفضس، بٌنما قطعة( 026,055 تفعل : )س106بنكبة  تصدٌ مبٌعال سس

 .قطعة( 8,154 نخفضس) :43بنكبة  سبنانحج  مبٌعال نخفض س  ،قطعة(

: 06بنكبة  مبٌعال سسمحلٌةحج  سس  تفعس .قطعة( 41,193  تفعس) :4حج  سسمبٌعال بنكبة   تفعسمقا نة باس بع سسكابق من سسعا  

مبٌعال  نخفض حج س، بٌنما قطعة( 4,156  تفع: )س61سبنان بنكبة  ىسسمبٌعال فحج    تفعس،  ما قطعة( 62,642 س تفع)

 (.قطعة 11,223 نخفض: )س0بنكبة  تصدٌ سس

سس بع سسثاسث من ) جنٌه سلقطعة 331.1مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق سٌبلغ  :9بنكبة د سل سسصحٌة سهكعا  أمت كط   تفعس
:  0201سس بع سسثانى من عا  : )2.4بنكبة  هامشٌا   مت كط سسكع  تفع مقا نة باس بع سسكابق س .جنٌه( 320.5:  0202 عا 

 .جنٌه سلقطعة 309.6

:  0202 سس بع سسثاسث من عا ) ملٌ ن جنٌه 409.5ستبلغ  كابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس :09سإلٌ سدسل بنكبة  ل تفعس

 .(جنٌهملٌ ن  411.9:  0201سس بع سسثانى من عا  ) :4ل سالٌ سدسل بنكبة  تفعمقا نة باس بع سسكابق س 7(جنٌهملٌ ن  334.3

 نتٌجةبصفة أكاكٌة  جنٌه سلقطعة 083.1سٌبلغ  سسكابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا   :0بنكبة  سسقطعة مت كط ت لفة مبٌعال نخفضس

 كابق. نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسمقا: 30بنكبة  سإلنتاج  تفعس. سإلنتاج  تفاعس

 .(سلقطعة جنٌه 014.4: 0201سس بع سسثانى من عا  ) :3سلقطعة  مت كط ت لفة سسمبٌعال  تفعسمقا نة باس بع سسكابق 

)سس بع سسثاسث من عا   ملٌ ن جنٌه 60.0 إسى : 321بنكبة  من سسعا  سثفى سس بع سسثا قطاع سهد سل سسصحٌة فى  بحمجمل س تفع 
: 0202: )سس بع سسثاسث من عا  14.5نقطة مئ ٌة سٌصل  9.9. ما س تفع هامش مجمل سس بح بمقدس  ملٌ ن جنٌه( 15.3: 0202
 ملٌ ن جنٌه( 4.6

ل نكبة نخفض،  ما سملٌ ن جنٌه( 69:  0201سس بع سسثانى من عا  ): 12بمقدس   مجمل سس بح نخفضمقا نة باس بع سسكابق س
 .(:16.8:  0201سس بع سسثانى من عا  مئ ٌة ) ةنقط 0.3هامش مجمل سس بح بمقدس  
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  تفعسملٌ ن قطعة ) 3.8: سٌبلغ 34حج  مبٌعال سهد سل سسصحٌة بنكبة   تفع: س0202من عام  ة أشهر األولىعستال نتائج
: 48صدٌ  بنكبة حج  مبٌعال سست  تفع ما س (،قطعة 11,031 تفع : )س9سسمحلٌة بنكبة  مبٌعالسسحج    تفعس قطعة (، 941,164

 .قطعة( 48,821 )سنخفضل: 69مبٌعال سبنان بنكبة  سنخفضل مابٌن ،قطعة( 904,101 تفع س)

تكعة أش   سسسلقطعة ) جنٌه 318.5: مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق سٌبلغ 5مت كط أكعا  سهد سل سسصحٌة بنكبة   تفعس

 .تفاع نكبة مبٌعال سستصدٌ  سهكعا  فى مص   س تفاع سنتٌجة  جنٌه سلقطعة( 320.4: 0202عا  من  سه سى

عا  سستكعة أش   سه سى من ) ملٌ ن جنٌه 1,199.1: مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستبلغ 41ل سإلٌ سدسل بنكبة  تفعس

 ملٌ ن جنٌه(. 850.9:  0202

 ف  سل سسحج  نتٌجة  جنٌه سلقطعة 010.3ابق سٌبلغ : مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسك6مت كط ت لفة سسمبٌعال بنكبة  نخفضس

 مقا نة: 51 سسىبح  علىأ 0201عا   سستكعة أش   سه سى من ىف سهد سل سسصحٌة إنتاج ٌعد .سإلقتصادى سسناتجة من اٌادة سإلنتاج

 .كابقسس من سسعا نفس سسفت ة ب

ملٌ ن  39.9:  0202عا  سستكعة أش   سه سى من )ٌه ملٌ ن جن 114.1: سٌبلغ 336مجمل  بح سهد سل سسصحٌة بنكبة س تفع  
عا  من سستكعة أش   سه سى من ): 14.5نقطة مئ ٌة سٌبلغ  9.8هامش مجمل  بح سهد سل سسصحٌة بمقدس   س تفع ما جنٌه( 
0202  :4.1):. 

 
 البالط

 

 % ة أشهرعست % لثالربع الثا 

 0202 0202 02/02 0202 0202 02/02 

       )باهسف مت  م بع( مبٌعال سسبالط

 %221 20.501 .22.62 %202 777.. 9.6.. مص 

 %45 171 242 %9. 225 54 سبنان 

 %215 .1.90 609.. %.7 2.242 2.004 تصدٌ  

 %443 .43.41 44.3.3 %.9 4.443 1.916 أجمال  مبيعات البالط 

 %172 %1275 %1.74 %(171) %.117 %1071 تصدٌ  / إجماسً سسمبٌعال %

       

 %.44 43.70 60170 %423 02474 04276 مبيعات البالط )مليون ج.م(  اتإيراي

 %.20 974. 5079 %206 977. 5171 (0مت كط كع  سسبٌع )ج.  / 

 %96 .7.. .17. %205 279. 70.. (0مت كط سست لفة )ج.  /  

 %209 (54770) (59.71) %200 (26571) (.2657) ت لفة مبٌعال سسبالط 

 %264 971. 2.270 %221 5079 5477 مجمل  بح قطاع سسبالط

 %672 %.257 %1077 %277 %2979 %1277 هامش مجمل  بح قطاع سسبالط 

ملٌ ن مت  م بع  5سٌبلغ  مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق :3حج  مبٌعال سسبالط بنكبة  نخفضس: 0202من عام  لثثاالربع ال
حج  مبٌعال  نخفضسمت  م بع(، بٌنما  41,599: )س تفع 1بنكبة  محلٌةمبٌعال سسسسحج    تفعس .(عمت  م ب 166,929 نخفضس)
 .مت  م بع( 68,952 نخفضس) :61 بنكبة سبنان مبٌعالحج   نخفضس  ،(م بع مت  145,558 نخفضس) :13 بنكبة تصدٌ سس

  تفعس) :19بنكبة  سسمحلٌةمبٌعال سسحج    تفعس ،  م بع(مت 06,222  تفعس) :1مبٌعال بنكبة سسحج    تفعسمقا نة باس بع سسكابق 
حج   نخفضس ما مت  م بع(،  553,222 نخفض: )س35بنكبة سستصدٌ  حج  مبٌعال  نخفضسبٌنما ، مت  م بع( 600,222

 .مت  م بع( 43,222 نخفضس) :49بنكبة سبنان مبٌعال 

 سس بع سسثاسث من عا ) مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق لمت جنٌه س 40.0سٌبلغ  %6بنكبة  أكعا  سسبٌع ىمت كط صافس تفع 
 42.6:  0201سس بع سسثانى من عا  ) :4بنكبة  مت كط سسكع   تفعمقا نة باس بع سسكابق س جنٌه سلمت  سسم بع(. 39.8:  0202
 .سلمت ( جنٌه
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:  0202 سس بع سسثاسث من عا )ملٌ ن جنٌه  012.6لغ مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستب :3سٌ سدسل سسبالط بنكبة   تفعلس
 .(جنٌهملٌ ن  021.0:  0201سس بع سسثانى من عا  )  :5سالٌ سدسل بنكبة  ل تفعسمقا نة باس بع سسكابق  (.جنٌهملٌ ن  025.1

 31.9:  0202  بع سسثاسث من عا سس) جنٌه سلمت  33سٌبلغ  كابقمقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس :4مت كط ت لفة سسمبٌعال بنكبة   تفعس
 تدسبٌ   عن ط ٌق اٌادة حج  سإلنتاجت  دع  خفض سست لفة  .مقا نة باسعا  سسكابق: 4إنتاج سسبالط بنكبة   تفعس. (سسم بع جنٌه سلمت 

مت كط   تفعس قمقا نة باس بع سسكاب على سسعمالل سهجنبٌة. م تبطةخفض سست اسٌف فً مص   تأثٌ  تعاٌا سسعملة على سست اسٌف سس
 جنٌه(. 30.9: 0201سس بع سسثانى من عا  : )1بنكبة  ة سس حدةفلت 

. نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقملٌ ن جنٌه فى  42.9 بح مجمل مقا نة بملٌ ن جنٌه  45.8إسى سٌصل مجمل  بح قطاع سسبالط س تفع 
 (:19.9: 0202 ا سس بع سسثاسث من ع) نقطة مئ ٌة 1.8بمقدس   بحسسهامش مجمل س تفع  ما 

هامش مجمل س تفع ما   (،ملٌ ن جنٌه 38.0: 0201سس بع سسثانى من عا  : )02مجمل سس بح بنكبة س تفع مقا نة باس بع سسكابق 
 :(.19:  0201سس بع سسثانى من عا  نقطة مئ ٌة )  0.8سس بح بمقدس  

 

 1.8  تفعس: مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق )13نكبة حج  مبٌعال سسبالط ب  تفع: س0202من عام  ة أشهر األولىتسعالنتائج 
  تفعس  ما ،مت  م بع( ملٌ ن 1.0ل  تفعس: )10مبٌعال سسمحلٌة بنكبة سس تفعل . سملٌ ن مت  م بع 15.4مت  م بع( سٌبلغ  ملٌ ن

 132,512سنخفضل ) :46ة ل مبٌعال سبنان بنكبنخفضسما بٌن ،مت  م بع( 126,411  تفعس): 04حج  مبٌعال سستصدٌ  بنكبة 
 (.مت  م بع

 .نفس سسفت ة من سسعا  سسكابقجنٌه سلمت  فى  39.5ب مقا نة سلمت   جنٌه 42.9% سٌصل 3بنكبة  سسبٌع كع مت كط  ىصافس تفع 

:  0202 تكعة أش   من عا )ملٌ ن جنٌه  608.0: مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق ستبلغ 11سٌ سدسل سسبالط بنكبة ل  تفعس
 .ملٌ ن جنٌه( 531.0

تدسبٌ  خفض  نتٌجة. جنٌه سلمت  30.3سٌبلغ  كابق: مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سس4مت كط ت لفة تصنٌع سسمت  بنكبة  نخفضس
% 19، باإلضافة إسى اٌادة حج  سإلنتاج بنكبة اسعمالل 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 19.0  بحملٌ ن جنٌه مقا نة بمجمل  131: سٌصل 65بنكبة سس بح مجمل س تفع 
 :(.14.1: 0202عا  تكعة أش   من : )02.8نقطة مئ ٌة ستصل  6.1ما س تفعل نكبة هامش  بح سسعا  بمقدس   

 

 هخالطات الميا

 

 ٪ ة أشهرعست ٪ لثالربع الثا 

 0202 0202 02/02 0202 0202 02/02 

       مبٌعال خالطال سسمٌاه )باسقطعة(

 %242 ....49 79.6.7 %2.7 .74..1 70..51 مص 

 - - 54. %0 - 54. تصدٌ 

 %440 49.3.3 92.203 %4.9 .03.14 04..10 )بالقطعة(إجمال  مبيعات خالطات المياه 

 %075 %070 %075 %077 %070 %077 :إجماسً سسمبٌعال تصدٌ  / 

 %..4 1971 1170 %4.9 0072 3974 مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(   اتإيراي

 %.22 7.779 97070 %200 .91.7 91571 مت كط كع  بٌع سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %202 61674 6.277 %76 61.72 .7..4 مت كط ت لفة سسقطعة )ج.  /قطعة(

 %.24 (71..) (4679) %244 (2579) (1.70)   خالطال سسمٌاهت لفة مبٌعال 

 %159 2176 275. %1.2 71. 2674 خالطال سسمٌاهمجمل  بح 

 %2071 %.147 %474. %.97 %174. %5277 خالطال سسمٌاههامش مجمل  بح 
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قطعة مقا نة بـ  40,105سٌبلغ  :19بنكبة  0201 سس بع سسثاسث من عا حج  مبٌعال   تفعس: 0202من عام  لثثاالربع ال
سس بع سسثانى من )  :126حج  سسمبٌعال بنكبة   تفعمقا نة باس بع سسكابق فقد س .عن نفس سسفت ة من سسعا  سسكابققطعة  03,851

 .(قطعة 02,114:  0201عا  
 903.3:  0202 سس بع سسثاسث من عا ) جنٌه سلقطعة 904.0سٌصل إسى  :2.1بنكبة  هامشٌاسسقطعة  مت كط صافى كع  بٌع تفع س

 1,120: 0201سس بع سسثانى من عا  ) :16بنكبة  مت كط صافى كع  بٌع سسقطعة نخفضسمقا نة باس بع سسكابق . سلقطعة( جنٌه
 .تش ٌلة سسمنتجال إختالف  ٌ جع ذسك إسى جنٌه سلقطعة(

سس بع سسثاسث ) ملٌ ن جنٌه 39.5فت ة من سسعا  سسكابق ستصل إسى مقا نة بنفس سس :19من سسعا  بنكبة  سثثاسس بع سسسٌ سدسل  ل تفعس
: بٌنما بلغل هذه سسنكبة عن 5.8بلغل نكبة سٌ سدسل قطاع سسخالطال من سإلٌ سدسل سسمجمعة (. جنٌهملٌ ن  00:  0202 من عا 

       :13سالٌ سدسل بنكبة  لنخفضسسعا  سمقا نة باس بع سسكابق من  : من إجماسى إٌ سدسل سسمجمعة.3.9نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق 
 (.جنٌهملٌ ن  00.9:  0201سس بع سسثانى من عا  ) 

سٌع س  جنٌه سلقطعة( 603.1:  0202 سس بع سسثاسث من عا ) جنٌه سلقطعة 531.1سٌبلغ  :14مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة  نخفضس
 865.1:  0201سس بع سسثانى من عا  ) :38ت لفة سسقطعة بنكبة مت كط  نخفضمقا نة باس بع سسكابق س .تش ٌلة سسمنتجال سسمباعة

 سلقطعة(. جنٌه

 ،(جنٌهملٌ ن  1.0:  0202 سس بع سسثاسث من عا )ملٌ ن جنٌه  16.5سٌبلغ مقا نة باسعا  سسكابق  :131مجمل سس بح بنكبة   تفعس
بلغل نكبة  .( :30.5: 0202 ع سسثاسث من عا سس ب) :41.8نقطة مئ ٌة سٌصل إسى  9.3هامش مجمل سس بح بمقدس   تفعسما بٌن

: بٌنما بلغل هذه سسنكبة عن نفس سسفت ة من سسعا  سسكابق 13.3سسمجمعة  إجماسى مجمل  بحقطاع سسخالطال من مجمل  بح 
 سسمجمعة. مجمل  بح: من إجماسى 11.3

هامش مجمل   تفعس ما ، (جنٌهملٌ ن  4.9:  0201سس بع سسثانى من عا  )  :036مجمل سس بح بنكبة   تفعسمقا نة باس بع سسكابق 
نكبة مجمل  بح قطاع سسخالطال من مجمل  بح بلغل  .(:01.5:  0201سس بع سسثانى من عا  )نقطة مئ ٌة  02.3سس بح بمقدس  

 .0201سس بع سسثانى من عا  : فى 4.4 ةسسمجمع

) س تفع 0202نفس سسفت ة من عا  ب: مقا نة 50بنكبة  0201حج  مبٌعال عا  س تفع  :0202عام من  ة أشهر األولىتسعالنتائج 
 .قطعة( 32,652

 .تش ٌلة سسمنتجال نتٌجةجنٌه سلقطعة  982: سٌصل إسى 11صافى مت كط كع  بٌع سسقطعة بنكبة س تفع 

:  0202عا  من  تكعة أش   سه سىسسملٌ ن جنٌه ) 88.0ستصل  : مقا نة بنفس سسفت ة من سسعا  سسكابق11بنكبة  سالٌ سدسلل س تفع
 ملٌ ن جنٌه(. 49.8

: من 3.5:، بٌنما بلغل نفس سسنكبة فى سسفت ة سسمقا نة من سسعا  سسكابق 4.6بلغل نكبة إٌ سدسل سسخالطال من سإلٌ سدسل سسمجمعة 
 سسمبٌعال.

 ملٌ ن جنٌه( 606.5:  0202عا  من  سستكعة أش   سه سى) جنٌه سلقطعة 631.8: سٌبلغ 1س تفع مت كط ت لفة سسقطعة بنكبة 
 .جنٌه  ما ٌقابله من تضخ  سست لفة تأثٌ  تعاٌا سس سٌع س تش ٌلة سسمنتجال سسمباعة

  تفع ما سملٌ ن جنٌه(  10.6:  0202عا  من  سستكعة أش   سه سى)ملٌ ن جنٌه  31.4: سٌبلغ 149مجمل سس بح بنكبة س تفع 
 .: (05.3: 0202عا   من  سستكعة أش   سه سى) :35.5نقطة مئ ٌة سٌصل إسى  12.0هامش مجمل سس بح بمقدس  

 : (.9.6: 0202عا   من  سستكعة أش   سه سى: )9.3 ستصل سسمجمعة مجمل  بح سسخالطال باسنكبة إسى مجمل  بحل نكبة نخفضس
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  المركز المال 

 1,669.1: 0202) ملٌ ن جنٌه 1,612.1: ستبلغ 3بنكبة  0201 كبتمب ش  ة سٌكٌ   بن اٌة سسثابتة سص ل سهقٌمة  ل تفعس
 .ملٌ ن جنٌه

ملٌ ن جنٌه(  1,583.8: 0202) جنٌهملٌ ن  1,893.3ستبلغ  :02بنكبة  0201 كبتمب بن اٌة  سسمتدس سة ص لسهقٌمة  ل تفعس
 .0201عا  من  تكعة أش   سه سىسسخالل  سسعمالء سمخا ن سسنقدٌة  س  تفاعسبصفة أكاكٌة نتٌجة 

  تفاعس نتٌجةبصفة أكاكٌة ملٌ ن جنٌه(  1,686.8: 0202) .ملٌ ن جنٌه 1,960.0ستبلغ  :16اسمال بنكبة ستإجماسً سإل ل تفعس
 .0201عا  من  سستكعة أش   سه سىخالل  سلدسئنٌن سهخ ى  صدةسهسستك ٌالل سإلئتمانٌة  

بن اٌة عا   جنٌهملٌ ن  163.1مقا نة بـ جنٌهملٌ ن  905.1سٌبلغ   جنٌهملٌ ن  160.1ما ٌعادل  :01إجماسى سسدٌن بنكبة   تفعس
0202. 

بن اٌة عا   جنٌهملٌ ن  643.6مقا نة بـ  هملٌ ن جنٌ 182.4سٌبلغ  جنٌهلٌ ن م 136.8ما ٌعادل  :01صافى سسدٌن بنكبة   تفعس
0202. 

 .0202 فً ن اٌة عا  2.40مقا نة بمعدل  2.50ستصل إسى  0201فى ن اٌة كبتمب   نكبة صافى سسدٌن إسى حق ق سسمل ٌة  تفعلس

فى ملٌ ن جنٌه  613.5مقا نة بـ  هملٌ ن جنٌ 991.1سٌبلغ ملٌ ن جنٌه  311.6أ  ما ٌعادل  :53 أس سسمال سسعامل بنكبة   تفعس
 .عمالء  سسمخا نسسأ صدة فى  تفاع  نتٌجة سإل 0202ن اٌة عا  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

فً المبٌعات  ىبعض التباطؤ الموسمتوقع نفً الربع الرابع ،  :0200وعام  0202عام من  رابعللربع ال النظرة المستقبلية

 .سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال ا  ظهر نموٌزال ٌال فى حٌن مقارنة بالربع الثالث، 

تعوٌض الضغط المستمر على التكالٌف. تعمل الشركة على زٌادة األسعار فً السوق المحلٌة وعلى الصادرات اإلقلٌمٌة لمحاولة 

 على الرغم من هذه الجهود.السابق ربع بال مقارنةانخفاض المبٌعات إلى انخفاض الربحٌة  ىقد ٌؤدفومع ذلك، 

عشر  ىاالثن ىفالذى شهدناه ، من المتوقع أن ٌستمر االنتعاش فً الطلب على الصادرات 2222تى عام نظرة المستقبلٌة حك

 قطاع بنًٌأن  ا  فً العام المقبل. من المتوقع أٌضً دفع النمو الكبٌر فً أحجام مبٌعات األدوات الصحٌة الماضٌة ف شهرا  

 .2222على النتائج القوٌة التً شوهدت فً الربع الثالث لعام قٌاسً فً عام خالطات المٌاه 

فى  مخاطرنهاٌة العام مع بعض ال ىف لٌفوالتغ والتعبئة الت اإلنتاجكممف الشحن والمواد الخام وٌلاجولة أخرى من تضخم تك

 .تناشركفى  اإلنتاج تورٌد مدخالت

وستستمر فً  2222أسواق التصدٌر فً أوائل عام  ىاألسعار ف ىتعوٌض ذلك بزٌادات أكبر من المعتاد ف تناشركستحاول 

نرى األداء خالل  نحٌٌتبٌن ذلك وسذلك أكثر من ة ٌحاجة إلى زٌادات استثنائٌة إضافالالمراقبة لمعرفة ما إذا كانت هناك 

 .2222النصف األول من عام 

خالل عام  خالطات المٌاهإلى تعوٌض ضغوط التكلفة من خالل زٌادة اإلنتاج فً األدوات الصحٌة و أٌضا   تناشركسوف تتطلع 

الخام لمواصلة خفض مصادر والمواد التغٌٌر  ىالنظر ف ىمع االستمرار فاإلقتصادٌة إلطالق العنان لوفورات الحجم  2222

 التكالٌف المماثلة.

على الرغم من العدٌد من المخاطر  -، فإن اإلدارة متفائلة بحذر2222عام  ىحتى اآلن ف التى طرأت التحسٌناتاب وفى أعق

بأن التحسن سٌستمر فً  -ىغٌر عادعلى نحو سل التورٌد والطلب القوي والمتغٌرات غٌر المعروفة حول التضخم وتعطل سال

 .2222عام ب بالمقارنة تظهر تحسنا   2222عام فى ام المقبل مع توقع اإلدارة متوسط نتائج ربع سنوٌة الع

رغزّش األصِخ فٟ ٌجٕبْ فٟ خؼً اٌغٛق غ١ش لبثً ٌٍزٕجإ ثشىً وج١ش ٚرسذ ِٓ إٌشبغ7 ال ( : )تحييث -إعاية هيكلة ليسيكو لبنان

اٌغ١بع١خ ٚػذَ ا١ٌم١ٓ ثشأْ ِشرجطخ ثبٌسبٌخ رمٍجبد ٚخٛد ىً صبسَ ِغ ٚػٍٝ أعبط ٔمذٞ ثش اً ٠ضاي اٌزذاٚي فٟ ٌجٕبْ ِسذٚد

 أعؼبس اٌصش 7

ػٍٝ اٌّذٜ اٌمص١ش ززٝ ٠زُ ئ٠دبد زً ٌاللزصبد  وج١شاً  بً رسغٕغػ ػٍٝ اٌّغزٍٙه ٚال ٔزخ١ً ٚاٌزعخُ فٟ اٌع ؼدض٠غزّش اٌ

اٌّسذٚدح وبف١خ ٌٍسفبظ ػٍٝ اٌزذفك إٌمذٞ ٌٍششوخ اٌّغٍك7 رٛاصً ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ اٌصّٛد فٟ ٚخٗ ٘زٖ اٌزسذ٠بد ِغ وْٛ اٌّج١ؼبد 

 7ٜرسغٓ اٌٛظغ االلزصبدفٝ أزظبس  ١ٍبً ٚػّ ئ٠دبث١بً 

ّٓ اٌّزٛلغ أْ فغ١ش ِإوذح ٌٍغب٠خ7 فٟ غ١بة سؤ٠خ أفعً ،  1011ال رضاي آفبق االلزصبد اٌىٍٟ ٚاٌزٛلؼبد اٌغ١بع١خ فٟ ٌجٕبْ ٌؼبَ 

 ِغ خغبئش ِّبثٍخ ٌٚىٓ رذفك ٔمذٞ ئ٠دبث7ٟ ،فٟ اٌؼبَ اٌّمجً 1012لش٠جخ ِٓ ػٕذ ِغز٠ٛبد  فٝ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ زذاٚي٠ىْٛ اٌ

ِغ اعزمشاس اٌٛظغ، لذ رسزبج ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ ئٌٝ رغ١١ش خطخ ئػبدح ١٘ىٍخ أػّبٌٙب ٌٍزى١ف ِغ أٞ ٚالغ خذ٠ذ فٟ اٌغٛق7 عزجزي 

اٌّخبغش اٌزٟ رث١ش٘ب ٘زٖ اٌزغ١١شاد لذس اإلِىبْ  ١ٌغ١ىٛ ٌجٕبْ لصبسٜ خٙذ٘ب ٌزىْٛ ِشٔخ ٚلبثٍخ ٌٍزى١ف ِغ اٌج١ئخ اٌسب١ٌخ ٌزدٕت

 ٌٍٚسصٛي ػٍٝ أفعً فبئذح ِٓ اٌفشص اٌزٟ رٛفش٘ب7

ئػبدح ا١ٌٙىٍخ ػٍٝ أعبط سثغ عٕٜٛ ٚرٌه ِٓ خالي إٌششح  ٝرؼزضَ اإلداسح ِٛاصٍخ رسذ٠ث اٌّغزثّش٠ٓ ثشأْ اٌزمذَ اٌّسشص ف

 االخجبس٠خ ٌٕزبئح األػّبي7
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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 ) ما سهك   :سٌكٌ   
هذه  فًعاما  52مص  ،  بخب ة تاٌد عن فى  ب  سسش  ال سسمنتجة سلبالط أ باسج دة سستصدٌ ٌة باسش ق سه كط  أٌضا  سحدة من 
 ق سسمتط  ة تاٌد عن عش سل سسكنٌن.سسصناعة  بخب ة أٌضا فً أعمال سستصدٌ  إسى سهك س

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

ت لفة الكت دسف سسحج  . إن سإلكت ستٌجٌة سستك ٌقٌة سش  ة سٌكٌ   تعتمد على سكتخدس  ماسٌا سسفً 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

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

 
 

 لمزيي من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاه  ج. غ غ  
   + 023 518 2211  تلٌف ن:
   + 023 518 2209  فا س:
  tgargour@lecico.com :سس ت  نًب ٌد 

 

 

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
  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  

ل مثل "ك ف" "تخطٌط" "ت قعال" "تنبؤسل" أ  ما شابه ذسك من سستعبٌ سل أ  بمناقشة بعض سكتخدس  سحد مف دسل عل  سسمصطلحا
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   سستًسسم ض عال سإلصدس سل سسمكتقبلٌة أ   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. “.ة سسمكتقبلٌة بما تعب  أ  ت  ن مف  مة ضمنٌا بمثل سسعبا سل سسكابق سإلشا ة إسٌ ا "ق سئ  سسنظ 
 
 

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

 % ة أشهرعست % لثالربع الثا 

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

       

 %433 4.13979 4.94674 %404 46471 6.976 صاف  المبيعات 

 %212 (0772..2) (2.4.976) %222 (59772)  (44472)  ت لفة سسمبٌعال  

 %044 43471 33674 %.49 6373 40174 مجمل الربح 

 %775 %971 %2.76 %70. %.227 %.277 ( :هامش مجمل سس بح )

       

 %240 (9274)  (.7..2)  %..2 (72..)  (5572)  ت اٌعسسبٌع  سسمصا ٌف 

 %227 (22474)  (2.677)  %.22 (.527)  (5779)  مصا ٌف إدس ٌة

 %5.9 974 5274 %176 75. .97 تشغٌل أخ ي لإٌ سدس

 %245 (4177)  (7271)  %276 (2.71)  (279.)  مص  فال تشغٌل أخ ي

 - (44174)  .007 - (0473)  973 التشغيلأرباح )خسائر( 

 - - %271 - - %275 (:سستشغٌل) أ باحهامش 

       

 - 070 272 - 070 (070)  سكتثما سلإٌ سدسل 

 %229 2970 .117 %1. .217 777 تم ٌلٌة إٌ سدسل

 %57 (.77.)  (77..)  %59 (1479)  (.217)  مص  فال تم ٌلٌة 
 - (79..4)  .17 - (3179)  471 قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 هامش سس بح قبل سسض ٌبة  حق ق سهقلٌة
077% - - 074% - - 

 %290 (2775)  (470.)  %279 (672)  (2276)   فت ةض سئب دخل سس

 %602 074 70. %24.2 072 .27 ض سئب سسدخل سسمؤجلة 

 %40 (49471)  (0373)  %44 (1179)  (179)  بعي الضريبة الخسارة

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

       

 - 75. (970)  %964 (075)  (77.)  حق ق سهقلٌة 

 %.4 (49071)  (3070)  %49 (1473)  (.17)   الخسارة ىصاف

 - - - - - - (:) )سسخكا ة(/هامش صافً سس بح

 
 
 
 
 
 
 
 

 



.مليسيكو مصر ش.م   نشرة إخبارية  
 

 

 41مه  43صفحت             0204وىفمبر  41

 
 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 

 

 )%(  قائمة المركز المال 

 كبتمب  32 )ملٌ ن ج. (
0201 

 دٌكمب   31
0202 

01  /02 

    

 %211 22975 .2547 سسنقدٌة

 %210 .7..7 99677 سسمخا ن

 %210 61677 4271. مدٌن ن

 %0 570 070 مكتحق من أط سف ذ ي عالقة

 %402 4.41371 4.19373 إجمال  األصول المتياولة
 

   

 %94 2.61777 2.45771 األصٛي اٌثبثزخ )صبفٟ(

 %.5 1071 975 أصٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %4.. 475 5274 ِششٚػبد رسذ اٌزٕف١ز 

 %200 479 479 اعزثّبساد أخشٞ

 %65 777 .47 أٚساق لجط غ٠ٍٛخ األخً

 %.9 4.66974 .4.6427 إجماني األصىل طىيهت األجم 

 %421 3.04079 3.42172 إجماني األصىل 
 

   
 %.21 2.71. .7727 ثٕٛن عست ػٍٟ اٌّىشٛ 

 %52 7672 475. ألغبغ رغزسك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %9. 52071 1175. ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %209 52.75 55976 سصذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %1 077 070 غشا  رٚٞ ػاللخِغزسك أل

 %5555 075 2679 ِخصصبد

 %424 4.60172 2674..4 إجماني االنتزاماث انمتذاونت
 

   
 %47 579. 1075 لشٚض غ٠ٍٛخ األخً

 %.1.7 .17 4477 اٌزضاِبد أخشٜ غ٠ٍٛخ األخً

 %2.5 .67 970 ِخصصبد

 %70 2579 2279 ّإخٍخ اٌخً ظش٠جخ اٌذ

 %0 070 24971 غ٠ٍٛخ األخًدفغ أٚساق 

 %136 4171 04670 طىيهت األجم  ثإجماني االنتزاما

 %446 4.61671 4.96073 ثإجماني االنتزاما
 

   
 %423 3272 3279 زمٛق األل١ٍخ 

 %200 50070 50070 سأط اٌّبي اٌّصذس

 %200 79..2.5 2.55077 ازز١بغ١بد 

 %76. (71..) (19.77) شزٍخاٌّخغبئش اٌ

 %24 (11076) (171.)  فزشح / اٌؼبَاٌخغبئش صبفٟ 

 %91 443674 444271 إجماني حقىق انمهكيت 

 %421 3.04079 3.42172 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

- )177.9( 8.7 صبفٟ )خغبسح( اٌفزشح لجً اٌعشائت
%101 87.8 89.1 ئ٘الن األصٛي اٌثبثزخ

- )0.8( 0.7 اعزٙالن األصٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ
%84 خغبئش )أسثبذ( سأعّب١ٌخ )0.07( )0.1(

%0 1.1 0.0 خغبئش )أسثبذ( ث١غ اعزثّبساد أخشٜ
%161 7.0 11.3 االظّسالي فٝ األصٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ

%8 30.9 2.6 رذػ١ُ ِخصصبد
- )0.0( 18.5 االظّسالي فٝ اٌؼّالء ٚاألسصذح اٌّذ٠ٕخ

%18 اٌفشق إٌبرح ػٓ ئثجبد اٌم١ّخ اٌسب١ٌخ الٚساق اٌمجط غ٠ٍٛخ االخً )0.6( )3.2(
%0 0.0 اٌفشق إٌبرح ػٓ ئثجبد اٌم١ّخ اٌسب١ٌخ الٚساق اٌذفغ غ٠ٍٛخ االخً )56.3(
- 0.0 ِخصصبد أزفٝ اٌغشض ِٕٙب )4.5(

%117 45.6 53.2 زصخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ األسثبذ
%2 اٌزغ١ش فٝ ازز١بغٝ اٌزشخّخ ٚفشٚق اٌؼٍّخ )1.2( )73.3(
%0 )83.0( 121.3 األرباح /)انخسائر( انمتىنذة مه انتشغيم
- 147.1 اٌزغ١ش فٝ اٌّخضْٚ )163.2(
- 20.2 اٌزغ١ش فٟ اٌؼّالء ٚاٌّذ١ٕ٠ٓ )135.1(

%129 155.5 200.0 اٌزغ١ش فٟ اٌّٛسد٠ٓ ٚاٌذائ١ٕٓ
%163 ظش٠جخ اٌذخً اٌّغذدح )35.1( )21.6(

%2 ِخصصبد ِغزخذِخ )0.5( )28.8(
%266 اٌّغذد ِٓ رٛص٠ؼبد اٌؼب١ٍِٓ )68.6( )25.8(

- 163.5 صافً انىقذيت انمتاحت مه /)انمستخذمت فً( أوشطت انتشغيم )81.2(

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت االستثمار
%103 اٌّذفٛع فٟ ششاء األصٛي اٌثبثزخ ِٚششٚػبد رسذ اٌزٕف١ز )44.6( )43.3(

- اٌّذفٛع فٝ ششاء األصٛي غ١ش اٌٍّّٛعخ )1.2( )0.0(
%0 4.9 0.0 اٌّسصً ِٓ ث١غ االعزثّبساد األخشٜ
%0 213.0 0.1 ِزسصالد ِٓ ث١غ أصٛي ثبثزخ
- 174.6 صافً انىقذيت انمتاحت مه/ )انمستخذمت في( أوشطت االستثمار )45.7(

انتذفقاث انىقذيت مه أوشطت انتمىيم
- 48.1 )اٌّغذد( /اٌّسصً ِٓ اٌمشٚض غ٠ٍٛخ األخً )2.0(
- 0.0 ِذفٛػبد ػٓ اٌزضاِبد ػمٛد ا٠دبس )9.8(

%0 )335.9( 164.6 اٌزغ١١ش فٝ ثٕٛن ٚرغ١ٙالد ئئزّب١ٔخ

- )287.9( 152.8 صافً انىقذيت انمستخذمت فً أوشطت انتمىيم

%52 50.3 25.9 صافي انتغير في انىقذيت وما في حكمها خالل انفترة

%93 129.0 119.4 صبفٟ إٌمذ٠خ ِٚب فٟ زىّٙب أٚي اٌؼبَ

%81 179.2 145.3 صافي انىقذيت وما في حكمها أخر انفترة

تسعت أشهر


