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الحسابات الموحدة نصف السنوية بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )بماليين الدراهم( :

نـتـائـج الـنـصـف األول مـن سـنـة 2021

»إثر تفعيل محدود الرتفاع أسعار المواد األولية على ثمن بيع منتوجاتها، سجلت »لوسيور كريستال« 
انخفاضا في نتائجها للنصف األول من عام 2021. وقد تم التخفيف من هذا التراجع بفضل االنطالقة 

الجيدة الستثماراتها الجديدة بأفريقيا«.
وتواصل »لوسيور كريسطال« تكييف جهودها، في ظل األزمة الوبائية المرتبطة بكوفيد-19، للحرص على احترام التدابير 

الصحية في مختلف فضاءاتها من أجل الحفاظ على صحة العاملين بها وشركائها، فضال عن ضمان استمرارية تزويد السوق 
بمنتجاتها.

عقد مجلس إدارة »لوسيور كريستال« اجتماعا في 13 شتنبر 2021 برئاسة السيد خالد الشدادي من أجل مراجعة نشاط المجموعة 
والمصادقة على الحسابات االجتماعية الموحدة اعتباًرا من 30 يونيو 2021.

واتسم النصف األول من سنة 2021 بشكل قوي بما يلي :
• التأثير السلبي لألزمة الصحية على القوة الشرائية وضعف السيولة المتداولة في السوق.

• ارتفاع أثمنة المواد األولية بأكثر من %50 مقارنة مع بداية السنة.
• االنعكاس المحدود الرتفاع أسعار المواد األولية على أثمنة االبيع.

• تراجع أحجام مبيعات الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، بسبب تخزين المواد الغذائية في بداية األزمة الصحية.

ُيظهر رقم المعامالت الموحد زيادة بنسبة %14.5 بفضل االستثمارات اإلفريقية الجديدة. وفي نفس النطاق، يكون رقم المعامالت 
شبه مستقر مقارنة مع سنة 2020.

كما انخفضت نتيجة االستغالل بنسبة %20 )%28 في نفس النطاق(، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ضعف نسبة انعكاس زيادة 
أسعار المواد األولية على أثمنة البيع.

بلغت النتيجة الصافية الموحدة 44 مليون درهم مقابل 63 مليون درهم مقارنة بسنة 2020.

توزيع إيراد المقسوم :

تبعا لقرار تأجيل توزيع إيراد المقسوم في اجتماع 25 مارس 2021، اقترح مجلس اإلدارة تجديد توزيع إيراد المقسوم بقيمة 3 درهم / 
سهم عن نتائج السنة المالية 2020 وتقديم هذا االقتراح للموافقة عليه للجمع العام غير العادي الذي سينعقد يوم الخميس 21 أكتوبر 

2021 من أجل الموافقة عليه.

آفاق النمو :

على ضوء الظرفية الراهنة المرتبطة بكوفيد-19، تعمل »لوسيور كريسطال« على ضمان تعزيز احترام التدابير الصحية في فضاءاتها 
وتعبئة مواردها البشرية من أجل تحقيق أولوياتها االستراتيجية. كما ستعمل الشركة على تحسين توازن المؤشرات المالية األساسية 

خالل النصف الثاني من السنة لمختلف أنشطتها بالمغرب. فيما ستواصل كذلك بذل مختلف المجهودات الضرورية من أجل 
المحافظة على الدينامية اإليجابية الستثماراتها األخيرة في إفريقيا )تونس والسنغال على وجه الخصوص(.


