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 7102عام  نتائج أعمال
 

 ( نتتئج  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يٌيتٌ م ر ت  :8710 مكار  6فك   اإلسككنررية

 .  7102عئ  يألسعرئل أليرجرعة 

 نتائج الشركة  عل لمحه 
 

 7102من عام  رابعالربع ال
 

 لطبع اٌصذٟ(.١ٍِ96.4ْٛ ج١ٕٗ ) 974.4% ٌزجٍغ 63اإل٠شاداد ثٕغجخ  اسرفؼذ ِٓ % 

  جٍغ ١% 8ٌدجُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  ٔخفطّب اث١ٍِٕ١ْٛ ج١ٕٗ،  737.7% ٌزجٍغ 79اسرفؼذ إ٠شاداد اٌصذٟ ثٕغجخ

 % رصذ٠ش(. ١ٍِ98.6ْٛ لطؼخ ) 4.65

 جٍغ١%  41ٌدجُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  ٔخفطاّب ث١ٍِٕ١ْٛ ج١ٕٗ،  549.3% ٌزجٍغ 45إ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  اسرفؼذ   

 رصذ٠ش(.% ١ٍِ55.9ْٛ ِزش ِشثغ ) 8.7

 63ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌدجُ ب أخفط و١ٍِّْٛ ج١ٕٗ ،  53.7% ٌزجٍغ 48ذ إ٠شاداد خالغبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ ٔخفعا %

 لطؼخ.  ١ٌ590373جٍغ 

 ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 45.6 شثخ رؾغ١ٍٝث١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ  78.1 ٝرؾغ١ٍ سثخ ٌشاثغعجً اٌشثغ ا

 اٌغبثك.

 ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 73.8سثخ ١ٍِْٛ ج١ٕٗ ِمبسٔخ ثصبفٝ  43.4سثخ صبفٟ  ٌشاثغعجً اٌشثغ ا

فٝ      ١ٍِْٛ ج١ٕٗ 443.6ِىبعت فشق عؼش ػٍّخ ثٍغذ  5349اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ  )أظٙشد ٔزبئج اٌغبثك

 .(ؽٙش ٔٛفّجش

 7102عام 

 

  طبع اٌصذٟ(.% ِٓ ل ١ٍِ95.5ْٛ ج١ٕٗ ) 50739.8% ٌزجٍغ 94اإل٠شاداد ثٕغجخ اسرفؼذ 

  8.4جٍغ ١% 4ٌدجُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  اسرفغ وّب١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  40737.6% ٌزجٍغ 13اسرفؼذ إ٠شاداد اٌصذٟ ثٕغجخ 

 % رصذ٠ش(. ١ٍِ94.4ْٛ لطؼخ )

 ١ٌجٍغ ١ٍِ1ْٛ ج١ٕٗ، ث١ّٕب أخفط دجُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  163.7% ٌزجٍغ 63إ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  اسرفؼذ %

 % رصذ٠ش(.48.9)١ٍِْٛ ِزش ِشثغ  56.5

  53دجُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ  أخفط ث١ّٕب١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  71.8% ٌزجٍغ 58اسرفؼذ إ٠شاداد خالغبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ %

 لطؼخ. ١ٌ4310964صً اٌٝ 

  فٝ ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 71.6خغبسح رؾغ١ٍ١خ ث١ٍِْٛ ج١ٕٗ، ِمبسٔخ  414.3 ١خ ثٍغذح رؾغ١ٍبسثأ٘زا اٌؼبَ  ؾشوخاٌدممذ 

 اٌؼبَ اٌغبثك. 

  فٟ  ١ٍِْٗٛ ج١ٕ ١ٍِ83.4ْٛ ج١ٕٗ ، ِمبسٔخ ثصبفٝ خغبسح   67.5 ثٍغذ حبسثأصبفٟ ٘زا اٌؼبَ  ٌؾشوخادممذ

  اٌؼبَ اٌغبثك. 
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س بئح فً عئ  تحقٌق أليٌيٌ م يش  ة عئد   " جٌس رجلس ألإلدأل ة بقميه  -مقد علق ألييٌد / جلب   غ غم 

رثل أت لفة  لهٌ رع  أليطئقة ألإلنتئجٌة تقلٌلي مإعئدة هٌ لة عرلٌئ  أليبالط  دٌ تتحين  بحٌة ألي بفضل 7102

ينرم أليقمى أل بفضل أظ:  ألي بع ألي ألبع تحينئً جٌدألً رقئ نة بئي بع ألييئبق هذأل أليخفض فً أليطئقة ألإلنتئجٌة.ٌنئيب 

 فى  ئد أل  أليبالط مألسدمأل  ألي حٌة.

 

 ش يةعلى ح ة ألييمق  فً ر حلة  عبة يلغئٌة: أليطلب فً ألييمق أليرحلٌة ضعٌف مأليرنئفية ل ألال ننحن 

رن فً أليضغط على عرلٌئتنئ فً ألين ف أليثئنً رن أليعئ  ذيك  ى ن ضة يل درئ . ٌر ن أن مع  ضعٌفة مهمألرشنئ 

 تعمٌ  أليعرلة.أد  إيى تآ ل رنئفع أليتى مأل تفئع أيعئ  أليفئجدة  ىحٌث أليتضخ  أليرحل

 

مفً ألييمق  .فً أليعئ  أليرقبل 7102لى نتئج  عئ  ٌر ننئ أن نبنً عم إال أننى رتفئجل رن هذه أليتحدٌئ   ألي غ على 

أليعئ  أليرئضً، مٌر ننئ أن نتمقع حدمث تخفٌضئ  فً فى ذ مة أليرن فى ألإلنخفئض بئيفعل  أليتضخ بدأ  ىأليرحل

 على هٌ ل أليت ئيٌف أٌضئ. ى:رئ ألاليت:الك أليرحلً مأن ٌ من ي:رئ تؤثٌ  رئدرن مٌنبغً أن ٌحف   الً  .أيعئ  أليفئجدة

 رئ ٌجب أن تتحين  ئد ألتنئ  فً أم مبئ أٌضئ. ىألينرم أليقم ل ئد أل ، نتمقع ينة قٌئيٌة رع أليتر أل ي بئينيبة
رلحمظ فً يٌبٌئ، منحن ريتر من فً ألخت ألق أيمألق جدٌدة  همي ن طفٌفئً  ألييمق ألإلقلٌرٌة  رئ ش:دنئ تحينئً  إيى

 بالط.لي
 

صؼجخ ٌٍغب٠خ فٟ اٌؼب١ِٓ رذذ٠بد خالي  زٙبل١ّ ِؼشفخثبٌؾشوخ ٚ ػٍٝ ثمزُٙ اٌّغزّشح أؽىش ج١ّغ اٌّغب١ّ٘ٓ

ٚال  .وزٌهرىْٛ ٠جت أْ  5341 ػبَٚ ٖ اٌثمخٙزٌّىبفأح وٟ٘ خطٛح أٌٚٝ صغ١شح  5347اٌّبظ١١ٓ. ٔزبئج ػبَ 

اٌغٕخ، ٚال  ٘زٖ ٔمذ٠خ فٟ ٌُ ٔذمك رذفمبد٘زٖ إٌزبئج ألٕٔب ِب صٌٕب  فٝ ظٛء ٔمذ٠خ أْ ٔمزشح رٛص٠ؼبد أسثبح٠ّىٕٕب 

 اعزذٛرٔبأْ ٠زُ رٛص٠غ أعُٙ اٌخض٠ٕخ اٌزٟ  بع اٌجّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخاجزِّشرفغ جذا. ِٚغ رٌه، عٕمزشح فٟ  اٌذ٠ٓضاي ٠

 ٪.43ػٍٝ اٌّغب١ّ٘ٓ، ِّب ٠ض٠ذ ِٓ دصخ وً ِغبُ٘ فٟ اٌؾشوخ ثٕغجخ  5347ػ١ٍٙب فٟ ػبَ 

 

 ا  اٌشثغ ّٔٛ٘زا ظٙش ٠  ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك غب٘ش غشغٛس، اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌؾشوخ ١ٌغ١ىٛ ِصش: اٌغ١ذ/ ٚأظبف 

ّٔٛ ٔغجخ  ٔز١جخاِؼ ٠أرٟ ِٓ ِزٛعػ أعؼبس أفعً ٌىً ِٓ اٌجالغ ٚاألدٚاد اٌصذ١خ ٛاٌٙٚفٟ اإل٠شاداد 

 ص٠بدح اٌزىب١ٌف فٟ اٌشثغ اٌغبثك. ّمبثٍخٌشفغ األعؼبس فٟ اٌغٛق اٌّذ١ٍخ ث ، وّب لّٕباٌصبدساد

 

اٌغبثك شثغ ِمبسٔخ ثبٌ٪ 8ثٕغجخ ِج١ؼبد اٌجالغ فعذ ٚأخثبثزخ، ِج١ؼبد األدٚاد اٌصذ١خ  و١ّبدظٍذ ثصفخ ػبِخ 

 لبثٍٙب ظؼف فٟ اٌغٛق اٌّذ١ٍخ.ٚاٌزٝ فٟ ػذح عٕٛاد  ِٜغ أفعً دجُ صبدساد سثغ عٕٛ

 

األصٛي غ١ش ّٚخضْٚ ض٠بدح فٝ اٌثؼط اٌِغ  جخٌبعاٌزؾغ١ً ِٓ أٔؾطخ ٕمذ٠خ اٌزذفمبد اٌخالي ٘زا اٌشثغ، وبٔذ 

 ٘زا ١ٍِْٛ ج١ٕٗ فٟ 65اسرفغ صبفٟ اٌذ٠ٓ ثّمذاس ٚ .أخفبض ِذ١ٔٛ٠خ اٌؼّالء ِٓ عزفبدحاال ٍصذلاٌّزذاٌٚخ اٌزٟ 

فٝ ل١ٍال  ّخضْٚ اٌص٠بدح أرٛلغ وّب  ،ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زا، أٔب إ٠جبثٟ إٌٝ دذ ِب دٛي إداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ .شثغاٌ

 ثؾىً ػبَ.ؼّالء ا١ٔٛ٠ٌبد ِذفٟ اٌغ١طشح ػٍٝ  دم١م١ب   ٚأػزمذ إٔٔب ٔذشص رمذِب   جط١ئخ ِٛع١ّب  اٌأؽٙش اٌؾزبء 

 

ىج١شح. اٌٙٛاِؼ اٌخغبئش اٌثؼذ ػذح عٕٛاد ِٓ  5347ٌمذ وبْ ِٓ اٌّف١ذ أْ ٔشٜ اٌؼٛدح إٌٝ اٌشثذ١خ فٟ ػبَ 

 أْ ٠غزّش ٘زا اٌزذغٓ. زفبئًأْ ٔفٝ ، ٌٚىٓ ٌذ٠ٕب عجت ظؼ١فخاإلٔزؼبؽخ أ٠عب  فئْ ثبٌزبٌٟ ٚظؼ١فخ 

 

ٚثصفخ  ٌٚىٓ أرٛلغ 5341ٌٍغب٠خ فٟ األعبث١غ األٌٚٝ ِٓ ػبَ  ثط١ئب  وبْ اٌغٛق اٌّذٍٟ ٔجذ أْ ٚثبٌٕظش إٌٝ األِبَ، 

 ٌّغزٍٙى١ٓ.أثش٘ب ػٍٝ اجذأ ١عاٌزٝ ٌزعخُ ٚأعؼبس اٌفبئذح ا ٘زا اٌؼبَ ِغ أخفبض ّٔٛفٝ ألٜٛ  عٛلب   خػبِ

 

ٌصذ١خ إٌٝ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ د١ث ِٓ اٌّزٛلغ أْ رّٕٛ صبدساد األدٚاد ا ِؼمٛال   ّٔٛا   ٠ٕجغٟ أْ رؾٙذ اٌصبدساد

فٟ أٚاخش ػبَ  أْ اٌّج١ؼبد اإلل١ّ١ٍخ ٚاألفش٠م١خ ٌىً ِٓ األدٚاد اٌصذ١خ ٚاٌجالغ لذ أظٙشد رذغٕب  ، وّب أٚسٚثب

 .5341ػبَ ثذا٠خ ٚ 5347

 

، رٌه ّخ ٚأػزمذ إٔٔب ٠ّىٓ رذم١ك٠ٚسثذ١خ ِغزذ ٜال ٠ضاي أِبِٕب اٌىث١ش ٌٍم١بَ ثٗ ٌٍٛصٛي إٌٝ ِغز٠ٛبد رذفك ٔمذ

أجضاء ظشٚس٠خ ؤت خفط اٌزىب١ٌف ٚرذغ١ٓ سأط اٌّبي اٌؼبًِ بعزّشاس ّٔٛ اٌّج١ؼبد إٌٝ جٚعٛف ٔشوض ػٍٝ ا

ح بسثاأللبئّخ غٛف ٔغزّش فٟ رذم١ك اٌزٛاصْ ث١ٓ فِٓ ٘زا. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ث١ئخ اٌزؾغ١ً ال رضاي صؼجخ، 

فٟ  5347فٟ ػبَ ؽٙذٔبٖ اٌزٜ ش ٚا١ٌّضا١ٔخ اٌؼ١ِّٛخ، ٚأٔب ٚاثك ِٓ إٔٔب ٠ّىٓ أْ ٔجٕٟ ػٍٝ االٔزؼبػ ئٚاٌخغب

 اٌغٕٛاد اٌّمجٍخ.
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 إيرارات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % أليينة % ألي ألبع ألي بع 

 02/06 7106 7102 02/06 7106 7102 )مليون ج.م(

 %413 167.3 4737.6 %479 579.8 737.7 ألي حً 

 %463 833.8 163.7 %445 436.7 549.3 أليبالط

 %458 96.3 71.8 %18 57.5 53.7 طئ  أليرٌئهخال

 %060 .64...0 1641..8 %031 40... 6.040 صاف  المبيعات 

 %9.8 %88.7 %95.5 %7.4 %89.3 %96.4 ألي حً/  ئفً أليربٌعئ  )%(

 %473 (40676.4) (40177.8) %443 (754.9)  (733.1)  ت لفة أليربٌعئ   

 %(44.3) %(13.1) %(77.3) %(7.7) %(18.6) %(71.3) ت لفة أليربٌعئ  /  ئفً أليربٌعئ  )%(

 %3.5 01343 .1304 %0.1 5841 0.043 مجمل الربح 

 %44.3 %43.5 %55.4 %7.7 %47.7 %55.3 هئرش رجرل ألي بح )%( 

 %481 (537.7)  (656.7)  %489 (87.8)  (33.3)  ر ئ ٌف تم ٌع مإدأل ٌه ) . .أ(

 %(3.5) %(46.7) %(46.7) %5.7 %(44.9) %(47.3)  . .أ /  ئفً أليربٌعئ  )%(

 %(384) 5.1 (59.7)  %531 (5.9)  (8.8)  /)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى  ئفً إٌ ألدأل

 - %3.5 %(4.4) %3.6 %(3.8) %(3.3) /)ر  مفئ ( تشغٌل أخ ى )%(  ئفً إٌ ألدأل

 - (243.)  .0204 %358 0843 142. التشغيل )خسائر( أرباح

 - - %7.9 %7.7 %5.8 %7.4 ٌل )%(هئرش أ بئح أليتشغ

 - (1140)  3548 %03 5.41 0140 )الخسارة(صاف  الربح 

 - - %4.8 %(47.8) %49.4 %4.9  )%(هئرش  ئفً ألي بح 

 
 تحقيق صافى أرباحقور إلى ي ىوالوفر الضريب زيارة الصاررات وتحسن الهوامش: 7102من عام  لرابعالربع ا

 

، ٚرذغٕذ ٘ٛاِؼ اٌزؾغ١ً ِمبسٔخ ثبٌشثغ عؼبس اٌّذ١ٍخاألّٔٛ اٌصبدساد ٚاسرفبع  بسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ٔز١جخؼبدد ؽشوزٕب سثذ١زٙب ِماعز

 شثغف اٌز٠ًّٛ رُ رؼ٠ٛعٗ ِٓ خالي اٌغبء االعزذمبلبد اٌعش٠ج١خ اٌضائذح اٌزٝ رُ رى٠ٕٛٙب فٝ ا٠ٌوّب أْ اإلسرفبع فٝ ِصبس، 5347اٌثبٌث 

 .اٌغبثك

 

ٚاٌزص١ٕغ ٌذغبة  أٌّب١ٔب ٚأفش٠م١بدٚاد اٌصذ١خ ٌىال  ِٓ اٌٍّّىخ اٌّزذذح ٚؼبَ اٌغبثك اسرفؼذ ِج١ؼبد رصذ٠ش األِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌ

اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  دٚاد اٌصذ١خ ِمبسٔخ ثٕفظعؼبس األأٓ ِزٛعػ رٌه أخفبض دجُ ِج١ؼبد اٌغٛق اٌّذ١ٍخ. رذغ  ٚلذ لبثً اٌغ١ش 

 اٌزصذ٠ش.ِج١ؼبد عؼبس أِزٛعػ ص٠بدح ٔغجخ عؼبس ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌغبثك ٚثبس اٌزشاو١ّخ السرفبع األ٠ؼىظ ا٢

 

 فٝ رٌه أخفبض دجُ ِج١ؼبد اٌغٛق اٌّذ١ٍخ ٚ ٚلبثً ،اسرفؼذ ِج١ؼبد رصذ٠ش اٌجالغ ثؾىً وج١ش ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

اٌزٝ رّذ خالي اٌغٕخ عؼبس ثبس اٌزشاو١ّخ السرفبع األؼىظ ا٢شح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ٠ٌجٕبْ . رذغ ٓ ِزٛعػ عؼش اٌجالغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفز

 .اٌّشرفؼخ اٌزصذ٠شِج١ؼبد ِزٛعػ أعؼبس ص٠بدح ٔغجخ ٚ

 

 شاثغ) اٌشثغ اٌ ١ٍِْٗٛ ج١ٕ 974.4اٌغبثك ٌزجٍغ  ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 63ثٕغجخ  شاثغاٌؾشوخ خالي اٌشثغ اٌإ٠شاداد اسرفؼذ 

ص٠بداد لطبػٝ االدٚاد اٌصذ١خ ٚاٌجالغ فعال ػٓ اٌزصذ٠ش فٝ اسرفبع دجُ ِج١ؼبد ( ٔز١جخ ٗج١ٍِ١ْٕٛ  737.4:  5349ِٓ ػبَ 

ٔز١جخ رؼ٠ُٛ اٌؼٍّخ فٝ ِٕزصف اٌشثغ اٌشاثغ  عؼبس اٌزصذ٠شأرعخُ  ج١ّغ  وزٌهٚ اٌزٝ رّذ خالي اٌغٕخ ّٝذٍاٌ فٝ اٌغٛق عؼبساأل

 . 5349ِٓ ػبَ 
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ِغ ثجبد و١ّخ اٌّج١ؼبد أٚ  (١ٍِْٗٛ ج١ٕ 966.9:  5347 ثبٌث) اٌشثغ اٌ% 4غبثك ثٕغجخ اٌؾشوخ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌإ٠شاداد اسرفؼذ 

 ٌىٓ رذغٕذ األعؼبس ٔز١جخ ص٠بدح األعؼبس اٌّذ١ٍخ فٝ أوزٛثش ٚوزٌه ص٠بدح ٔغجخ ِزٛعػ أعؼبس اٌزصذ٠ش اٌّشرفؼخ. ألً، ٚ

 

:  5349ِٓ ػبَ  شاثغ) اٌشثغ اٌ ج١ٍِٗ١ْٕٛ  733.1ٌزجٍغ  %43ّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ اٌاسرفؼذ رىٍفخ 

 ج١ٕٗفٝ ِصش ِٕز رؼ٠ُٛ اٌاٌّشرفغ ٗ ِٓ اٌزعخُ جؼاٌّصشٜ فٝ اٌّمبَ االٚي ِٚب ر ج١ٕٗل١ّخ اٌظؼف ( ٔز١جخ  ج١ٍِٗ١ْٕٛ  754.9

 .5349فٝ ؽٙش ٔٛفّجش 

  

 شاثغ) اٌشثغ اٌ ج١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ474.6جٍغ ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح% 38ثٕغجخ  شاثغاٌؾشوخ فٝ اٌشثغ اٌِجًّ سثخ  سرفغا

  .% ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك47.7% ِمبسٔخ ثـ 55اٌؾشوخ ٘بِؼ ِجًّ سثخ  .( ج١ٍِٗ١ْٕٛ  75.8:  5349ِٓ ػبَ 

 

٘بِؼ ِجًّ  سرفغ( وّب ا ج١ٍِٗ١ْٕٛ  458.8:  5347ِٓ ػبَ  ثبٌث% ) اٌشثغ اٌ 46ِجًّ اٌشثخ ثٕغجخ  سرفغِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك ا

 .% (43.1: 5347ِٓ ػبَ  بٌثٔمطخ ِئ٠ٛخ ) اٌشثغ اٌث 5.5سثخ اٌؾشوخ ثّمذاس 

ٔغجخ  وّب اسرفؼذ١ٍِْٛ ج١ٕٗ،  33٪ ٌزجٍغ 89ثٕغجخ ؾىً وج١ش ثداس٠خ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل اسرفؼذٚ ثصٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ  شاثغ% فٟ اٌشثغ ا44.9ٌ% ِٓ صبفٟ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕغجخ 47ٔمطخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ  5.7داس٠خ ثّمذاس اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل

 .5349ػبَ 

فٝ اٌشثغ  ج١ٍِٗ١ْٕٛ  5.9 ذثٍغ ١خرؾغ١ٍ ّصبس٠فثِمبسٔخ  ج١ٍِٗ١ْٕٛ  8.8رؾغ١ٍ١خ  ثٍغذ  صبفٝ ِصبس٠فعجٍذ اٌؾشوخ 

 .5349ِٓ ػبَ  شاثغاٌ

 ٝرؾغ١ٍ شثخِٓ ٘زا اٌؼبَ ِمبسٔخ ث ٌشاثغفٝ اٌشثغ ا ج١ٗ١ْٕٛ ٍِ 78.1ثٍغ  )سثخ لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ (عجٍذ اٌؾشوخ سثخ رؾغ١ٍٝ 

وّب ثٍغ ٘بِؼ اٌشثخ اٌزؾغ١ٍٝ ٌٍؾشوخ ٔغجخ  .ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ج١ٍِٗ١ْٕٛ  45.6ثٍغ  لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ ( سثخ)

 .% ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك5.8 ِمبسٔخ ة %.7.4

١ٍِْٛ  68.1:  5347% ) اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػبَ 51ثٕغجخ  )سثخ لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ (شثخ اٌزؾغ١ٍٝ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك اسرفغ اٌ

 .%( 8.9:  5347ٔمطخ ِئ٠ٛخ ) اٌشثغ اٌثبٌث ِٓ ػبَ  4.8ج١ٕٗ ( وّب اسرفغ ٘بِؼ اٌشثخ اٌزؾغ١ٍٝ ٌٍؾشوخ ثّمذاس 

ِصشٚفبد اٌز٠ًّٛ صبفٝ  فئْ ،5349ٝ اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ثبعزجؼبد ِىبعت فشق عؼش اٌؼٍّخ إٌبرجخ ِٓ رؼ٠ُٛ اٌج١ٕٗ اٌّصشٜ ف

١ٍِْٛ ج١ٕٗ  76.7ٌزصً اٌٝ ٚثبٌّمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  5347ِٓ ػبَ  شاثغخالي اٌشثغ اٌ% 79ثٕغجخ اسرفؼذ لذ 

جّبٌٝ إٚاسرفبع  اٌّذ١ٍخائذ ٛفِؼذي اٌ رعبػفٔز١جخ ٚرٌه  5349ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ ػبَ  ج١ٍِٗ١ْٕٛ  53.7ثـ               ِمبسٔخ

 .ثبٌؼّالد األجٕج١خاٌؾشوخ  رأث١ش اٌزؼ٠ُٛ ػٍٝ لشٚضاٌذ٠ٓ أعبع١ب  ٔز١جخ 

  . 5349ِٓ ػبَ  شاثغفٝ اٌشثغ اٌ ج١ٍِٗ١ْٕٛ  45.5 ٝ ثٍغّصشٚف ظش٠جِمبسٔخ ث ج١ٍِٗ١ْٕٛ  7.7ثٍغ  جٝظش٠سثخ عجٍذ اٌؾشوخ 

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ  ج١ٍِٗ١ْٕٛ  73.8 سثخِمبسٔخ ثصبفٝ  شاثغغ اٌٌٍشث ج١ٍِٗ١ْٕٛ  43.4سثخ لذسٖ جٍذ اٌؾشوخ صبفٝ ع

٠شجغ إٌٝ ِىبعت فشق عؼش اٌؼٍّخ إٌبرجخ ِٓ رؼ٠ُٛ اٌج١ٕٗ اٌّصشٜ فٝ  5349ك. اٌشثخ اٌؼبٌٝ فٝ اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ اٌغبث

  .5349ٔٛفّجش 

 
 7102فى  لربحيةا عورة إلىرفع إلى الي اترراالصتعويم العملة ونمو: 7102نتائج عام 

يتع س أل تفئع رتميط رلٌمن جنٌه  7,611.5ئيعئ  ألييئبق يتبلغ ب% رقئ نة 10بنيبة  7102أليش  ة فى عئ  إٌ ألدأل   أل تفع 

 يعئ  أليرحلٌة.تؤثٌ  أليتعمٌ  على أليت دٌ  مأليت ئيٌف مألس نت  رنيعئ  أليذى ألس

حج   ألن رئشعمض  مأليبالط فى أليرقئ  مأليذى دمأل  ألي حٌةألس  ت دٌقطئع  بقٌئدةأل تفع  ألالٌ ألدأل  بش ل  بٌ  فى  ل أليقطئعئ  

 ألييمق أليرحلى.ربٌعئ  

نقطة رجمٌة  00.5هئرش رجرل ألي بح برعدل   تفعرلٌمن جنٌه،  رئ أل 5.0.5% يٌبلغ 762رجرل ألي بح بنيبة   تفعألمنتٌجة يذيك 

 .7101 عئ  فى% 01.7% رقئ نة بنيـبة 77.0لغ يٌب

رن  ئفً نيبة  ألنخفض  ي ن:ئ رلٌمن جنٌه، م 2..7.% يتبلغ 58مألإلدأل ٌة بنيبة  بٌعٌة  مفئ  أليرألي  تفع ب م ة رطلقة أل

 .7101ى عئ  % ف2..0% رقئ نة بنيبة 6..0نقطة رجمٌة يت ل  ..1برقدأل  أليربٌعئ  

عئ   فى ٌهجنرلٌمن  7.8خ ى أتشغٌل  إٌ ألدأل رلٌمن جنٌه رقئ نة ب ئفى  71.6 خ ىأر ئ ٌف تشغٌل يجل  أليش  ة  ئفً 

7101 . 
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      ٌةتشغٌل خيئ ةرقئ نة ب 7102فى عئ   جنٌهرلٌمن  080.5قبل أليفئجدة مأليض ٌبة( بلغ   بح) ىتشغٌل  بحيجل  أليش  ة 

رقدأل ه  7102فى عئ  رش  بح تشغٌلى ئيجل  أليش  ة ه .7101عئ  فى  جنٌهرلٌمن  ..68  قبل أليفئجدة مأليض ٌبة( بلغ خيئ ة)

2.1%. 

  ئفى ر  مفئ  أليترمٌل ، فئ5349ْت فشق عؼش اٌؼٍّخ إٌبرجخ ِٓ رؼ٠ُٛ اٌج١ٕٗ اٌّصشٜ فٝ اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ ثبعزجؼبد ِىبع

بيبب  ٌئدة  7101عئ  برلٌمن جنٌه رقئ نة  0.1.7 ل إيى ترقئ نة بئيعئ  ألييئبق ، ي 7102% خالل عئ  50يبة بن قد أل تفع  

 .  ير  ىأل هى أليق مض بئيجنٌرعدل أليفئجدة علألي بٌ  فى   تفئعألالم أليق مض

 .  7101رلٌمن جنٌه فى عئ  77.8رلٌمن جنٌه رقئبل  06.7عبئء ض ٌبٌة ي:ذأل أليعئ  أيجل  أليش  ة  ئفى 

 رئ يجل  أليش  ة هئرش  .7101عئ  فى  جنٌهرلٌمن  51.0رقئ نة ب ئفى خيئ ة  جنٌهرلٌمن  2.7.  بحيجل  أليش  ة  ئفى 

 .7102% فى عئ  0.5 ئفى  بح 

 

 تحليل القطاع ال

 األروات الصحية
 

 تحليل قطاع األروات الصحية

 % أليينة % ألي ألبع ألي بع 

 7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       ربٌعئ  ألي حً )بئسيف قطعة(

 %17 50416 40158 %98 978 743 ر   

 %39 484 479 %35 74 67 يبنئن  

 %449 50988 60334 %457 936 193 ت دٌ  

 %010 1.... 1.160 %1. 0.352 0.306 )بئسيف قطعة(ئيً ربٌعئ  ألي حً أجر

 %7.3 %86.5 %94.4 %48.4 %83.5 %98.6 تصرير / إجمال  المبيعات %

       

 %021 23.41 543..0 %0.6 85641 .1.4. إٌ ألد ربٌعئ  ألي حً )رلٌمن ج. ( 

 %477 497.4 538.1 %486 533.9 637.6 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %483 468.7 535.7 %478 471.3 549.8 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %485 (978.9) (4358.7) %463 (538.6) (517.3) ت لفة ربٌعئ  ألي حً  

 %531 481.7 774.9 %491 74.6 443.8 رجرل  بح قطئع ألي حً

 %45.8 %43.3 %64.8 %6.1 %58.1 %53.8 هئرش رجرل ألي بح أليقطئع ألي حً 

 

      رلٌمن قطعة ..0%  يٌبلغ 5حج  ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة خالل ألي بع بنيبة ألنخفض :  7102عام  من رابعالالربع 

حج  ربٌعئ   مألنخفض ،قطعة ( 771,015  ألنخفض% )5.ربٌعئ  ألييمق أليرحلٌة بنيبة ألنخفض   .قطعة( 17,5.8  نخفض)أل

 .قطعة( 011,882  تفعأل% )76أل تفع حج  ربٌعئ  أليت دٌ  بنيبة  بٌنرئ، قطعة ( 01.,.  خفضألن% )8بنيبة  يبنئن

        % 01بٌنرئ ألنخفض حج  أليربٌعئ  أليرحلٌة بنيبة  ، رئ همأليربٌعئ  ظل إجرئيى حج  رقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  

أل تفع  ربٌعئ  أليت دٌ  ، بٌنرئ قطعة ( 511,.  نخفض أل% )01ربٌعئ  يبنئن بنيبة  نخفض ألم ،قطعة( 71.,22 نخفض)أل

 .قطعة( 80,1.7   تفع)أل% 01بنيبة 

أل تفئع يٌع س  جنٌه يلقطعة ..12.% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يٌبلغ .5بنيبة دمأل  ألي حٌة ألسيعئ  أرتميط  أل تفع
فى ألي بع ألي ألبع  أليربٌعئ  رن إجرئيى% 51رقئبل  7102أليربٌعئ  فى ألي بع ألي ألبع رن إجرئيى % رن 15)  أليت دٌربٌعئ  نيبة 
يعئ  فى ألييمق أليرحلٌة  تفئع ألسثئ  أليت أل رٌة إلألآلأليجنٌه ألير  ى على رتميط أيعئ  أليت دٌ  م ذيك (، أث  تعمٌ  7101رن 

 على ردأل  أليعئ  ألييئبق.
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أل تفئع نيبة  قطعة( نتٌجةيل جنٌه 10.6.:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ7رتميط ألاليعئ  بنيبة   تفعرقئ نة بئي بع ألييئبق أل 
 ربٌعئ  أليت دٌ  م ٌئدة أليع  أليرحلى فى أ تمب .

:  7101رن عئ    ألبع) ألي بع ألي رلٌمن جنٌه 616.6يتبلغ  يئبق% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألي61أل تفع  ألإلٌ ألدأل  بنيبة 

س فٝ اٌغٛق اٌّذٍٝ ٚوزٌه رعخُ ج١ّغ أعؼبس فعال  ػٓ ص٠بداد األعؼب اٌزصذ٠ش اسرفبع دجُ ِج١ؼبدٔز١جخ  ( جنٌهرلٌمن  721.5

 .(جنٌهرلٌمن  51.2.:  7102رن عئ   يث% )ألي بع أليثئ7رقئ نة بئي بع ألييئبق أل تفع  ألالٌ ألدأل  بنيبة  .اٌزصذ٠ش

ئيٌف بعد نتٌجة أل تفئع أليت  جنٌه يلقطعة 701.5يٌبلغ  ألييئبقرقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  % 65رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة  أل تفع

 رقئ نة بئي بع ألييئبق أل تفع ٌ ألدأل .ألإل ةأليدع  م ٌئدة ح ٌل مب ألر  أليح مرة ي فعر   مبعد أليتضخ  ألي بٌ  فى  جنٌهتعمٌ  ألي

 .هئرشٌئً رتميط ت لفة أليربٌعئ  

 

ئ تحين هئرش  ر ،(جنٌهرلٌمن  ..20:  7101رن عئ    ألبع) ألي بع ألي جنٌهرلٌمن  005.5 % يٌبلغ 18ألي بح بنيبة رجرل أل تفع 
  تفع% (. رقئ نة بئي بع ألييئبق أل75.8:  7101رن عئ   ي ألبع% ) ألي بع أل75.5نقطة رجمٌة يٌ ل أليى  8..رجرل ألي بح برقدأل  
 ةنقط ..0هئرش رجرل ألي بح برقدأل  أل تفع (  رئ جنٌهرلٌمن  007.7:  7102رن عئ   ثي% ) ألي بع أليثئ1.5رجرل ألي بح بنيبة 

 يعئ .ألس ئ رتميط أل تفئعنتٌجة  % ( ..78:  7102رن عئ   يثرجمٌة ) ألي بع أليثئ

 

حج    تفعقطعة (، أل 20,1.5أل تفع رلٌمن قطعة ) 5.0% يٌبلغ 0حج  ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  أل تفع: 7102عام  نتائج

 58,252.  ألنخفض)% 01ربٌعئ  ألييمق أليرحلٌة بنيبة  ألنخفض بٌنرئ قطعة(  6.5,852 أل تفع% )01ربٌعئ  أليت دٌ  بنيبة 

أليت دٌ  رن أيمألق أليررل ة  فى ربٌعئ  نرمألي. جئء قطعة( 5,615  ألنخفض)% 6أليربٌعئ  فى يبنئن بنيبة  نخفض  رئ أل ،عة(قط

 .أليرتحدة مأيرئنٌئ مأم مبئ مأف ٌقٌئ مأليت نٌع يحيئب أليغٌ 

أل تفئع نيبة ربٌعئ   يٌع سجنٌه يلقطعة  755.6يعئ  ألييئبق يٌبلغ ئ% رقئ نة ب22أل تفع رتميط أيعئ  ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة 

، أث  تعمٌ  أليجنٌه ألير  ى على (7101% رن إجرئيى أليربٌعئ  فى .5رقئبل  7102يى أليربٌعئ  فى % رن إجرئ10أليت دٌ )

 رتميط أيعئ  أليت دٌ  م ذيك ألآلثئ  أليت أل رٌة إل تفئع ألسيعئ  فى ألييمق أليرحلٌة على ردأل  أليعئ  ألييئبق.

 .رلٌمن جنٌه ..0,652% رقئ نة بئيعئ  ألييئبق يتبلغ 81ألدأل  بنيبة أل تفع  ألإلٌ 

 جنٌهتعمٌ  ألي أل تفئع أليت ئيٌف بعدنتٌجة جنٌه يلقطعة  717.2% رقئ نة بئيعئ  ألييئبق يٌبلغ 51بنيبة أل تفع رتميط ت لفة أليربٌعئ  

  .ر   مب ألر  أليح مرة ي فع أليدع  م ٌئدة ح ٌلة ألإلٌ ألدألأليتضخ  ألي بٌ  فى  مبعد

هئرش  تحين رئ  ،(جنٌهرلٌمن  058.6:  7101)عئ  رلٌمن جنٌه  620.1% يٌبلغ 058رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة   تفعأل

 .%(05.1:  7101)عئ  % 0.5.نقطة رجمٌة يٌبلغ  07.5رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة برقدأل  
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 البالط

 

 تحليل قطاع البالط

 % أليينة % ألي ألبع ألي بع 

 7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       ربٌعئ  أليبالط )بئسيف رت  ر بع(

 %13 540573 410337 %76 80174 70577 ر  

 %81 389 881 %98 534 464 يبنئن 

 %453 60345 60941 %477 137 40511 ت دٌ  

 %8. 81.835 83.050 %28 66..6 1.6.3 أجمال  مبيعات البالط 

 %6.7 %44.3 %48.9 %3.1 %45.1 %55.9 ت دٌ  / إجرئيً أليربٌعئ  %

       

 %.03 41..1 23145 %008 .0.34 80641 إيرار مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %484 56.1 68.3 %467 57.1 67.3 (7رتميط يع  أليبٌع )ج.  / 

 %463 57.3 67.7 %455 53.5 68.7 (7رتميط أليت لفة )ج.  /  

 %451 (957.9) (136.3) %433 (536.9) (536.8) ت لفة ربٌعئ  أليبالط 

 - (51.4) 57.7 - (43.5) 45.8 قطئع أليبالط )خيئ ة( رجرل  بح

 - - %6.6 - - %8.1 هئرش رجرل ألي بح قطئع أليبالط 

 

 رلٌمن ..0 نخفضأل% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق )08حج  ربٌعئ  أليبالط بنيبة  نخفضأل: 7102من عام  رابعالالربع 

 أليتى  ألد  أليت دٌ رن ربٌعئ  أليربٌعئ   فى نرمأليجئء .  7102رن عئ   ي ألبعرلٌمن رت  ر بع فى ألي بع أل 5.2 بع( يٌبلغ رت  ر
رت  ر بع(  رلٌمن 0.1ألنخفض  % )72ربٌعئ  ألييمق أليرحلٌة بنيبة  بٌنرئ ألنخفض رت  ر بع(  125,.5. أل تفع% )66بنيبة 

 .رت  ر بع( 21,717ألنخفض  % )5. رئ ألنخفض  ربٌعئ  يبنئن بنيبة 

ألنخفئض حج  هم ألييبب ألي جٌيى م ،رت  ر بع( 16,111.ألنخفض % )5ألنخفض حج  ربٌعئ  بنيبة رقئ نة بئي بع ألييئبق 
 نخفضأل% )76بنيبة  ربٌعئ  يبنئنحج   نخفضألمرت  ر بع (.  177,111 ألنخفض% ).0ربٌعئ  ألييمق أليرحلى بنيبة 

 .رت  ر بع( 55,111. أل تفع% ) 5.بنيبة أليت دٌ  ج  ربٌعئ  أل تفع ح بٌنرئ ،رت  ر بع( 60,111

يعئ  فى ألييمق يٌع س ألآلثئ  أليت أل رٌة ال تفئع ألسجنٌه يلرت  ألير بع  2.5.% يٌبلغ 2.رتميط  ئفً يع  أليبٌع بنيبة   تفعأل
ة بئي بع ألييئبق أل تفع رتميط يعئ  أليت دٌ . رقئ نأألير  ى على رتميط  جنٌهأليرحلٌة على ردأل  أليعئ  ألييئبق متؤثٌ  تعمٌ  ألي

يعئ  ألس ٌئدة يعئ  رنتجئ  أليت دٌ  مأيلرت ( نتٌجة أل تفئع  جنٌه 1.0.:  7102رن عئ   يث%)ألي بع أليثئ5.7ألييع  بنيبة 
 .تمب أ أليرحلٌة فى ش: 

   7102رن عئ    ألبعألي رلٌمن جنٌه فى ألي بع 701% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يتبلغ 07ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة أل تفع  
 . رئ هىألالٌ ألدأل   ظل (. رقئ نة بئي بع ألييئبق جنٌهرلٌمن  6..05:  7101رن عئ   ي ألبعألي بع أل )

ثئ  يتع س ألآلجنٌه يلرت  ألير بع  5.2.% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  أليرئضً يٌبلغ 77رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة أل تفع 
على ت لفة  جنٌهب فع أليت ئيٌف على ردأل  أليعئ  ألييئبق متؤثٌ  تعمٌ  أليألإلي ألرى مق أل  أليح مرة  أليت أل رٌة ال تفئع رعدل أليتضخ 

 5.0.:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ0.8أليرمألد أليخئ  أليريتم دة. رقئ نة بئي بع ألييئبق أل تفع رتميط ت لفة أليربٌعئ  بنيبة 
 .يلرت  ألير بع( جنٌه

فى  جنٌهرلٌمن  01.7خيئ ة رجرل برقئ نة   ألبعفى ألي بع ألي جنٌهرلٌمن  07.5 بلغ أليبالطقطئع فى  بح رجرل   أليش  ة يجل
رجرل   تفع. رقئ نة بئي بع ألييئبق أل%5.8رن هذأل أليعئ    ألبعبلغ هئرش رجرل ألي بح فى ألي بع ألي .7101رن عئ    ألبعألي بع ألي

    نقطة رجمٌة  7..هئرش رجرل ألي بح برقدأل  تحين  رئ ( جنٌهرلٌمن  5.1:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ.07ألي بح بنيبة 
 .%( 7.1:  7102رن عئ   يث)ألي بع أليثئ
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 7..7رت  ر بع( يٌبلغ  رلٌمن 7.0ألنخفض % رقئ نة بئيعئ  ألييئبق )8ألنخفض حج  ربٌعئ  أليبالط بنيبة : 7102نتائج عام 
رت  ر بع(  رئ ألنخفض  ربٌعئ  يبنئن  رلٌمن ..7ألنخفض  )% 00ألييمق أليرحلٌة بنيبة فى ربٌعئ  ألي  ألنخفض. رلٌمن رت  ر بع

 .رت  ر بع(  111,127أل تفع )% 71عئ  أليت دٌ  بنيبة ٌبٌنرئ أل تفع حج  رب (رت  ر بع 52,552.ألنخفض  ) %67بنيبة 

يعئ  فى ع ألسيٌع س ألالثئ  أليت أل رٌة ال تفئجنٌه يلرت  ألير بع  5.5.% يٌ ل إيى 50رتميط  ئفً أيعئ  أليبٌع بنيبة   تفعأل
 يعئ  أليت دٌ . أألير  ى على رتميط  جنٌهألييمق أليرحلٌة على ردأل  أليعئ  ألييئبق متؤثٌ  تعمٌ  ألي

رلٌمن  555.5:  7101)عئ   7102فى عئ  رلٌمن جنٌه  8.1.2% رقئ نة بئيعئ  ألييئبق يتبلغ 5.ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة أل تفع  
 .(جنٌه

على  جنٌهنتٌجة تؤثٌ  تعمٌ  أليجنٌه يلرت  ألير بع  6.2.يٌبلغ  يئبق% رقئ نة بئيعئ  ألي5. أل تفع رتميط ت لفة ت نٌع أليرت  بنيبة
 ألير تبطة بئيجنٌه ألير  ى.ٌضئ بيبب أل تفئع أليتضخ  فً أليت ئيٌف أأليعرلة ألي عبة مأليت ئيٌف ألير تبطة ب:ئ م

 .رلٌمن جنٌه( 172.1: 7101)عئ   7102 عئ  فى جنٌهرلٌمن  1..81بلغ ت% ي78بنيبة أليربٌعئ   ت لفة  أل تفع

بلغ   عئ  ألييئبق.ألي فى جنٌهرلٌمن  78.0 خيئ ةرقئ نة برجرل  جنٌهرلٌمن  72.2  بحرجرل  7102عئ  قطئع أليبالط فى يجل 
 %....  7102عئ   فى بح ألينيبة هئرش 

 

 خالطات المياه

 

 خالطات المياهتحليل قطاع 

 % أليينة % ألي ألبعألي بع  

 7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       ربٌعئ  خالطئ  أليرٌئه )بئيقطعة(

 %75 4830361 4310774 %94 750863 590373 ر  

 %49 40337 493 %3 43 3 ت دٌ 

 %50 1...010 012.630 %60 ..8.1. 86.151 )بالقطعة(إجمال  مبيعات خالطات المياه 

 %(3.8) %3.7 %3.4 %(3.3) %3.3 %3.3 ت دٌ  / إجرئيً أليربٌعئ  %

 %081 6341 5241 %21 8.48 8145 إيرار مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %477 747.8 755.8 %473 897.1 735.4 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %494 595.1 755.7 %479 533.1 767.3 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %448 (63.3) (78.3) %13 (45.1) (44.7)   خالطئ  أليرٌئهت لفة ربٌعئ  

 %475 56.3 65.9 %14 44.7 3.5 خالطئ  أليرٌئهرجرل ألي بح 

 %8.3 %69.9 %74.8 %(5.8) %77.5 %77.7 خالطئ  أليرٌئههئرش رجرل ألي بح 

 

 : 7102من عام  رابعالربع ال

عن نفس أليفت ة رن قطعة  67,565قطعة رقئ نة بـ  71,121% يٌبلغ 5.بنيبة  7102رن عئ    ألبعحج  ربٌعئ  ألي بع ألي نخفضأل

 .قطعة( 78,180:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ2حج  أليربٌعئ  بنيبة  ألنخفضرقئ نة بئي بع ألييئبق فقد  .أليعئ  ألييئبق

 جنٌه 512.8:  7101رن عئ    ألبعألي) ألي بع  جنٌه يلقطعة 257.0% يٌ ل إيى 61أل تفع رتميط  ئفى يع  بٌع أليقطعة بنيبة 

 جنٌهت ئيٌف ألالنتئج بيبب تعمٌ  أليأل تفئع أل تفئع أليعئ  أليرمألد أليريتخدرة فى ألالنتئج م قئبل ٌئدة ألاليعئ  أليتى تر  يت نتٌجة يلقطعة(

 .يلقطعة( جنٌه 2.5.5:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ8 ئفى ألييع  بنيبة  رتميطألير  ى . رقئ نة بئي بع ألييئبق أل تفع 
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       رلٌمن جنٌه 71.2% رقئ نة بنفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق يت ل إيى 05يعئ  بنيبة رن أل  ألبعأليألٌ ألدأل  ألي بع  نخفض أل

يبة ألٌ ألدأل  . بلغ  ن رئ هىألالٌ ألدأل   ظل ( . رقئ نة بئي بع ألييئبق رن أليعئ  جنٌهرلٌمن  76.7:  7101رن عئ    ألبع)ألي بع ألي

ٌ ألدأل  إجرئيى إ% رن 6.5يبة عن نفس أليفت ة رن أليعئ  ألييئبق % بٌنرئ بلغ  هذه ألين7..ٌ ألدأل  أليرجرعة قطئع أليخالطئ  رن ألإل

 . أليرجرعة

ألير  ى  جنٌهألي تعمٌ جنٌه يلقطعة يٌع س تش ٌلة أليرنتجئ  أليربئعة متؤثٌ   6.2.5% يٌبلغ 61أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 

             %5رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة  ألنخفضبق رقئ نة بئي بع ألييئ. على ت لفة أليرمألد أليخئ  أليريتم دة أليريتخدرة فى ألالنتئج

 يلقطعة(. جنٌه 610.1:  7102رن عئ   يث)ألي بع أليثئ

هئرش  نخفضأل رئ  ،(جنٌهرلٌمن  00.6:  7101رن عئ    ألبعألي) ألي بع رلٌمن جنٌه  5.7% يٌبلغ 05رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل

 .% (62.7: 7101رن عئ    ألبعأليألي بع  ) %66.2نقطة رجمٌة يٌ ل إيى  7.5رجرل ألي بح برقدأل  

 رئ أل تفع هئرش رجرل  ،(جنٌهرلٌمن  2.2:  7102رن عئ   يث) ألي بع أليثئ% 71أل تفع رجرل ألي بح بنيبة رقئ نة بئي بع ألييئبق 

 .% (2.6.:  7102رن عئ   يث)ألي بع أليثئنقطة رجمٌة  2.6ألي بح برقدأل  

:  7101رن عئ    ألبعألي) ألي بع % رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  ة 1.5 ىٌ ل أليألنخفض نيبة رجرل  بح قطئع أليخالطئ  ي

 % ( نتٌجة تحين  بحٌة قطئعئ  أليش  ة ألالخ ى.05.2

 : 7102نتائج عام 

 .7101عئ  فى قطعة   050,565قطعة رقئ نة بـ  018,1.0% يٌبلغ 75بنيبة  7102حج  أليربٌعئ  فى عئ  ألنخفض 

 يلقطعة( نتٌجة جنٌه 606.5:  7101)عئ  جنٌه يلقطعة  277.5% يٌ ل إيى 26بنيبة   ئفى رتميط يع  بٌع أليقطعة أل تفع

يعئ  أليرمألد أليريتخدرة فى ألالنتئج مأل تفئع ت ئيٌف ألالنتئج بيبب تعمٌ  أيعئ  أليتى تر  يتقئبل أل تفئع  ٌئدة ألستش ٌلة أليرنتجئ  م

 ألير  ى .  جنٌهألي

رلٌمن  1..1:  7101)عئ   رلٌمن جنٌه 28.5عئ  ألييئبق يت ل إيى ئيقئ نة ب% ر75بنيبة  7102أل تفع  ألالٌ ألدأل  خالل عئ  

% رن 6.7أليعئ  ألييئبق  فى% بٌنرئ بلغ  هذه ألينيبة ...بلغ  نيبة ألٌ ألدأل  قطئع أليخالطئ  رن ألالٌ ألدأل  أليرجرعة  .(جنٌه

 ألجرئيى ألٌ ألدأل  أليش  ة .

ألير  ى  جنٌهألي تعمٌ لقطعة يٌع س تش ٌلة أليرنتجئ  أليربئعة متؤثٌ  جنٌه ي 677.6% يٌبلغ 10أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 

 . على ت لفة أليرمألد أليخئ  أليريتم دة أليريتخدرة فى ألالنتئج

هئرش رجرل ألي بح برقدأل   تحين رئ ( جنٌهرلٌمن  1..7:  7101)عئ  رلٌمن جنٌه  7.1.% يٌبلغ 67أل تفع رجرل ألي بح بنيبة 

 .%(1.1.: 7101)عئ   %60.5نقطة رجمٌة يٌ ل إيى  5
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  المركز المال 

ب فة أيئيٌة بيبب  ٌئدة أليرخ من  جنٌهرلٌمن  7,511% يتبلغ 1بنيبة  7102يرب  دٌأل تفع  قٌرة أ مل ش  ة يٌيٌ م بن:ئٌة 

 .7101تعمٌ  أليجنٌه فى نمفرب   عدمأليعرالء أليتى  ألد  ب

نتٌجة ألإلنخفئض  (جنٌهرلٌمن  7,585:  7102رن عئ   يثألي بع أليثئ% ) 0رقئ نة بئي بع ألييئبق ألنخفض  قٌرة ألال مل بنيبة  

   .رالءفى أليع

بيبب  ٌئدة أليردٌمنٌة يتغطٌة ألي ٌئدة فى  أس أليرئل أليعئرل  رلٌمن جنٌه 0,555.6% يتبلغ 5يت ألرئ  بنيبة إجرئيً ألإل  أل تفع

 68.7% رن أي:ر:ئ  ؤي:  خ ٌنة بت لفة إجرئيٌة 01خالل ألي بع أليثئيث، قئر  أليش  ة بش ألء  مألاليتحمأل  على أي:  أليخ ٌنة.

 رلٌمن جنٌه.

نتٌجة  (جنٌهرلٌمن  8..0,55:  7102رن عئ   يث) ألي بع أليثئ% 7بنيبة  يت ألرئ  أليش  ةإ نخفض فقد ألرقئ نة بئي بع ألييئبق 

 .ألنخفئض أليدألجنٌن م ٌئدة  ئفى أليدٌن هئرشٌئً 

بن:ئٌة عئ   جنٌهرلٌمن  05.,0رقئ نة بـ  جنٌهرلٌمن  0,652.0يٌبلغ   جنٌهٌمن رل 0.8% رئ ٌعئدل 01أل تفع إجرئيى أليدٌن بنيبة 

7101. 

( بئي غ   جنٌهرلٌمن  0,610.6:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ..1رقئ نة بئي بع ألييئبق ألنخفض إجرئيى أليدٌن يلش  ة بنيبة  

 رن ت ئيٌف ترمٌل ش ألء أي:  أليخ ٌنة.

بن:ئٌة عئ   جنٌهرلٌمن  560.2رقئ نة بـ  هرلٌمن جنٌ 0,055.8يٌبلغ  جنٌهلٌمن ر 756.0رئ ٌعئدل  %72 تفع  ئفى أليدٌن بنيبة أل

 (.جنٌهرلٌمن  1..0,01:  7102رن عئ   يث% ) ألي بع أليثئ7.8رقئ نة بئي بع ألييئبق أل تفع  ئفى أليدٌن يلش  ة بنيبة  .7101

رقئ نة بئي بع  . 7101فً ن:ئٌة عئ   1.5رقئ نة برعدل  0.7إيى  % يت ل78أل تفع  نيبة  ئفى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌة بنيبة 

 (. 0.08:  7102رن عئ   يث) ألي بع أليثئ %.أل تفع  نيبة  ئفى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌة بنيبة  ألييئبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م

 

 

 01من  00صفحة             8102مارس  6

 

 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

أليتجئ ٌة ألي عبة فً ر   معد  أليٌقٌن بشؤن تؤثٌ  أيعئ  ألي  ف على على ألي غ  رن أليبٌجة  :7108عام ل النظرة المستقبلية

  ئد أل  ألسدمأل  ألي حٌة.فى  نرمألي قٌئدةب 7108فً  تتمقع أن تش:د تحينئً ش  تنئ ، فإن  ةش  ألية م بحٌتجئ ة 

 

. مال ت ألل 7108عئ  ة بدألٌفى  أليتجئ ٌة عئرال ريتر  ذيك فً ألييٌفً رمي  أليشتئء، م حئدألً  ش:د  أليربٌعئ  فً ر   تبئطإألً 

 ربٌعئ على  فع ألسيعئ  مأليحفئظ على أحجئ  أليأليش  ة أليبالط، مهذأل ٌحد رن قد ة  فى على مجه أليخ مصش ية  أليرنئفية

 .خئ ة فً ألي بع ألسمل

 

 تنخفض، مي ن يمفينرم رع أليتضخ  مأيعئ  أليفئجدة ٌ، فرن ألير جح أن ألييمق   ل يمف 7108إيى رئ تبقى رن عئ  بئينظ  

 أليرنئفية ش ية. تبقى  عبة ميمف أليعرل تظل بٌجة

 

ئ ن، مأليتً رن شؤن:ئ أن تيرح ي7108  ٌئدة طفٌفة فً ٌنئٌ هنئك  أٌضئً ألييمق أليرحلٌة فً أ تمب ، مفى يعئ  ش  تنئ ألس فع  

ئدة ألسيعئ  ر ة ر ٌد رن خفض ألسيعئ . ميمف تيعى أليش  ة إيى  ٌأليأليربٌعئ  فً ألي بع ألسمل دمن تحفٌ  م ع مضبتقدٌ  ألي

 .أخ ى فً رمي  ألي ٌف

 

فً ربٌعئ  ألسدمأل  ألي حٌة إيى أم مبئ، مهذأل رن شؤنه أن ٌ من  رتمأل الً   ، تتمقع أليش  ة أن تش:د نرمألً ٌ دتلبئينيبة ي

يٌبٌئ بعض  مب فة خئ ة. مقد أظ:   ألي ئد أل  إيى أليش ق ألسميط 7108فً عئ   أليربٌعئ  أليرح ك ألي جٌيً ينرم حج 

، مٌر ن أن 7108عئ  فى بدألٌة  رعئرال  أليتجئ ٌةيتر  فً ألييٌ هذأل. م7102رع تحين ظ مف ألييمق فً ن:ئٌة عئ   ألينرم

 جٌدأل يلينة أليرقبلة. ٌ من دعرئً 

 

، حٌث ٌتجه يع  ألي  ف مرعدل أليتق أل  أليجنٌه على  ٌفٌة أليتر أل  تعمٌ  -إيى حد  بٌ   - 7108يتعترد ألي بحٌة فً عئ  

رقئبل أليدمال . ميٌ من هذأل هم أليعئرل ألي جٌيً أليرحدد ي:مألرش أليت دٌ . متيعى  إيى ألال تفئع ألإليت يٌنًأليٌم م مأليجنٌه 

 .7108٪ خالل ألسش:  ألسميى رن عئ  .-7أليش  ة إيى  ٌئدة أيعئ  أليت دٌ  بنيبة 

 

ينرم  ، مهم رئ يٌ من دعرئً 7108رن أليتخفٌض أليتد ٌجً فً أيعئ  أليفئجدة خالل عئ   ألي:مألرش دعرئً  أن تلقى تمقعنمٌنبغً أن 

 ألييمق أليرحلٌة أٌضئ.

 

مت تٌ ئ  ش  تنئ ، فإن أليتحدٌئ  أليتً تمألجه 7108معلى ألي غ  رن أليتمقعئ  بتحين أليطلب على رنتجئ  أليش  ة فً عئ  

يتمأل ل يمقٌة فً ر  ، مألي ت:ئح مأل تيئب يتثرئ  فً أليدفئع ٌ . ميتيتر  أليش  ة فً ألالٌتغيتبقى دمن أليتعئرل رع:ئ 

 أليش  ة رتئبعة أيمألق أليت دٌ  أليجدٌدة رع أليعرل فً مق  مألحد على خفض ألينفقئ  مألير ئ ٌف أليعئرة م أس أليرئل أليعئرل.

 

 اجتماع الجمعية العامة العارية اإلعالن عن و اتتوزيعالمشروع 

ط ٌق أليجٌش  566- أربلايرقئعة يمف تعقد ش  ة يٌيٌ م ألجترئع أليجرعٌة أليعئرة أليعئدٌة بفندق هٌلتمن ألي ند ٌة  م نٌش 

فً ترئ  ألييئعة أليثئرنة مألين ف  بئحئً ، ميمف تقم  أليش  ة  7108رئ س  78أليرمألفق   بعئءألالي ند ٌة ٌم  ألس -يٌدى بش 

 رجلس ألإلدأل ة يعىٌ يمفمبئيتع ألض أدألج:ئ أليرئيً أليينمي مفقئً يرئ جئء فً هذه ألينش ة خالل ألجترئع أليجرعٌة أليعئرة أليعئدٌة، 

 .ةٌأ بئح نقد عٌتم رع عد   نٌأليريئهر یعل نةٌي:  خ  منٌرل 8 عٌتم على  نٌرمألفقة أليريئهر یيلح مل عل
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 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد أليش  ئ  ألي ألجدة فً إنتئج ألسدمأل  LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY يٌيٌ م ) ر  ألسي:  :

ر   ، مبخب ة ت ٌد عن فى  ب  أليش  ئ  أليرنتجة يلبالط أئ مألحدة رن ألي حٌة مبئيجمدة أليت دٌ ٌة بئيش ق ألسميط مأٌض
 هذه ألي نئعة مبخب ة أٌضئ فً أعرئل أليت دٌ  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت ٌد عن عش أل  أليينٌن. فًعئرئ  51
 

يحج  ألالقت ئدي يلنشئط تترتع يٌيٌ م بر ألٌئ تنئفيٌة نتٌجة ألالنخفئض ألي:ئ  فً ت لفة أليعرئية مأليطئقة مألاليتثرئ  ألينئتجة عن أل
. إن ألإليت ألتٌجٌة أليتيمٌقٌة يش  ة يٌيٌ م تعترد على أليتخدأل  ر ألٌئ أليت لفة فً ر  مأليرمقع أليجغ ألفً مألاليت ألتٌجً 

 . تنئفيٌة اليت:دألف أليحج  ألس ب  رن ألييمق بجمدة عئيٌة مبؤيعئ 
 

:ئ تمألجد هئ  بئيررل ة أليرتحدة مبؤيمألق أخ ى ، ميألي حٌة تقم  يٌيٌ م بت دٌ  رئ ٌ ٌد عن ن ف إنتئج:ئ رن ألسدمأل 
عدٌدة بؤم مبئ، مألن رعظ  ألي رٌئ  أليتً ٌت  ت دٌ هئ تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجئ ٌة أليخئ ة بلٌيٌ م رع إن:ئ تنت  أٌضئ 

  برئ  ئ  معالرئ  تجئ ٌة يش  ئ  أم مبٌة.
 
 

 لمزير من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طئه  ج. غ غم 
   + .71 508 1100  تلٌفمن:
   + .71 508 1175  فئ س:
  tgargour@lecico.com :ألي ت منًب ٌد 

 

 

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

 
 برئ تتطئبق أم تترئثل  أليتًض ألسيفئظ "قمألج  ألينظ ة أليريتقبلٌة" تتعلق بؤعرئل ممظئجف أليش  ة مهذه ألينش ة قد تحتمى بع

رع أليتخدأل  ألحد رف دأل  عل  ألير طلحئ  رثل "يمف" "تخطٌط" "تمقعئ " "تنبإأل " أم رئ شئبه ذيك رن أليتعبٌ أل  أم 
 فئ يخطط ألاليتثرئ أل  أم بعض أليتطمٌ أل  أليجئ ٌة أم أليخطط. رثل هذه أليقمألج  قد تتضرن م  برنئقشة بعض ألاليت ألتٌجٌئ

تحرل نيبة رن  أليتًألإل دأل أل  أليريتقبلٌة أم أليرمضمعئ   فًبئيش  ة،  مهذه أليقمألج  أٌضئ قد تع س مج:ة نظ  أليش  ة 
قد  أليتًش  ة مأليرخئط  أم عد  أليتؤ د أم أليف مض.  ثٌ  رن أليعنئ   قد تيبب ألينتئج  أليحئيٌة أم ألسدألء أم أليتنفٌذ سهدألف ألي

 برئ تعب  أم ت من رف:مرة ضرنٌئ برثل أليعبئ أل  ألييئبق ألإلشئ ة إيٌ:ئ "قمألج  ألينظ ة  أليتًتختلف رع ألينتئج  أليريتقبلٌة 
   يذيك ي   أليتنمٌه مأليتنبٌه. “.أليريتقبلٌة

 
 

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

 قائمة الرخل 

 % السنة % الرابع الربع 

. ()رلٌمن ج  7102 7106 02/06 7102 7106 02/06 

       

 %060 .64...0 1641..8 %031 40... 6.040 صاف  المبيعات 

 %473 (40676.4) (40177.8) %443 (754.9)  (733.1)  ت لفة أليربٌعئ   

 %3.5 01343 .1304 %0.1 5841 0.043 مجمل الربح 

 %44.3 %43.5 %55.4 %7.7 %47.7 %55.3 هئرش رجرل ألي بح )%( 

       

 %473 (19.3)  (479.9)  %467 (57.3)  (69.5)  ر ئ ٌف تم ٌع

 %483 (441.7)  (477.3)  %479 (63.8)  (86.1)  ر ئ ٌف إدأل ٌة

 %31 58.4 57.9 %555 8.8 45.5 تشغٌل أخ ي  إٌ ألدأل

 %551 (55.6)  (84.3)  %547 (1.4)  (47.7)  ر  مفئ  تشغٌل أخ ي

 - (243.)  .0204 %358 0843 142. يلأرباح التشغ

 - - %7.9 %7.7 %5.8 %7.4 هئرش أ بئح أليتشغٌل)%(

       

 %433 6.5 9.7 - 3.5 (3.3)  أليتثرئ أل إٌ ألدأل  

 %43 459.1 57.6 %9 445.6 9.7 ترمٌلٌة إٌ ألدأل 

 %484 (439.7)  (493.8)  %487 (64.7)  (73.1)  ر  مفئ  ترمٌلٌة 
 - (8141)  1840 %3 340. .84 يبة وحقوق األقليةالربح قبل الضر

 - - %5.5 %(41.8) %41.1 %3.7 هئرش ألي بح قبل أليض ٌبة محقمق ألسقلٌة

 %99 (59.9)  (47.7)  - (44.7)  5.7 ض ألجب دخل أليعئ  

 %18 6.1 6.5 - (3.1)  5.7 ض ألجب أليدخل أليرإجلة 

 - (542.)  3542 %. .214 540 الربح بعر الضريبة

 - - %4.9 %(48.6) %49.7 %4.4 هئرش ألي بح بعد أليض ٌبة

       

 %59 (5.6)  (3.9)  - (4.8)  5.3 حقمق ألسقلٌة 

 - (1140)  3548 %03 5.41 0140 صاف  الربح 

 - - %4.8 %(47.8) %49.4 %4.9 هئرش  ئفً ألي بح)%(
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 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 
 

 لمركز المال قائمة ا

دٌيرب   0. )رلٌمن ج. (
7102 

دٌيرب   0.
7101 

  7102 /7101 
)%( 

    

 %93 677.7 594.6 ألينقدٌة مألاليتثرئ أل  ق ٌ ة ألسجل

 %457 113.1 4466.1 أليرخ من

 %431 933.7 777.6 ردٌنمن

 %81 99.6 61.7 ريتحق رن أط ألف ذمي عالقة

 %012 8.18.48 8.05241 إجمال  األصول المتراولة
    

 %433 913.5 933.7 األصٛي اٌثبثزخ )صبفٟ(

 %435 51.9 53.5 أصٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %3 3.5 3.3 إ٠جبساد ِذفٛػخ ِمذِب غ٠ٍٛخ األجً 

 %493 46.7 54.3 ِؾشٚػبد رذذ اٌزٕف١ز 

 %37 46.9 46.5 اعزثّبساد أخشٞ

 %443 57.9 57.4 أٚساق لجط غ٠ٍٛخ األجً

 %018 56.42 52840 يهة األجم إجماني األصىل طى

 %016 41..8.5 6140..8 إجماني األصىل 
    

 %448 4537.7 4633.8 ثٕٛن عذت ػٍٟ اٌّىؾٛف

 %31 77.6 79.9 ألغبغ رغزذك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %436 473.1 418.1 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %447 569.9 593.9 سصذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %434 5.4 5.4 غشاف رٚٞ ػاللخِغزذك أل

 %61 43.9 7.8 ِخصصبد

 %003 0.62.42 1841..0 إجماني االنتزامات انمتداونة
    

 %63 97.6 53.3 لشٚض غ٠ٍٛخ األجً

 %33 43.7 43.9 ِخصصبد

 %11 58.1 55.1 ّؤجٍخ اٌظش٠جخ اٌذخً 

 %10 01342 .134 طىيهة األجم  تإجماني االنتزاما

 %.01 0.5.346 .114..0 تإجماني االنتزاما
    

 %316 148 0245 حقىق األقهية 

 %433 733.3 733.3 سأط اٌّبي اٌّصذس

 - 3.3 (71.5) أعُٙ خض٠ٕخ

 %39 873.7 881.8 ادز١بغ١بد 

 %83 98.9 61.8 اإلسثبح اٌّذزجضح

 - (83.4) 67.5 اٌؼبَ )خغبئش(  صبفٟ أسثبح

 %.. 148.. 2640. إجماني حقىق انمهكية 

 %016 41..8.5 6140..8 مهكية واالنتزامات  إجماني حقىق ان
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 المجمعة الترفقات النقريةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 % السنة قائمة الترفقات النقرية

 01/  02  7101 7102 )رلٌمن ج. (

    الترفقات النقرية من أنشطة  التشغيل 

 - (83.4)  67.5 / خيئ ة  أليعئ   ئفً  بح

 %567 76.5 434.4 مق أليت جرة إهالك ألس مل أليثئبتة مف 

 %3 (9.6)  (3.9)  أليت:الك ألس مل غٌ  أليرلرمية مف مق أليت جرة 

 %99 59.9 47.7 عئ ض ألجب أليدخل عن ألي

 %85 (58.3)  (46.3)  ض ألجب أليدخل أليردفمعة

 %95 (7.1)  (6.3)  ض ألجب أليدخل أليرإجلة

 %97 3.5 3.5 إٌجئ  ردفمع رقدرئً 

 - (4.3)  4.6 أ بئح  أيرئيٌة

 %63 14.5 64.3 مف مق أليت جرة  تدعٌ  أليرخ  ئ

 %77 (47.1)  (7.3)  إيغئء رخ  ئ  ألنت:ى أليغ ض رن:ئ

 %437 66.7 68.3 ح ة أليعئرلٌن فً ألس بئح 

 - (3.8)  46.7 ألي ٌئدة / )نقص( بحقمق ألسقلٌة 

 %4 547.7 4.1 ألي ٌئدة / )نقص( فً ألحتٌئطً أليت جرة

 %454 (437.3)  (567.7)  ص بئيرخ من )ألي ٌئدة( / نق

 %3 (584.5)  (54.3)  )ألي ٌئدة( / نقص فً أليردٌنمن 

 %67 34.5 64.5 ألي ٌئدة / )نقص( فً أليدألجنمن

 %574 (47.4)  (79.8)  رخ  ئ  ريتخدرة

 %3 (3.6)  3.3  ٌئدة / )نقص( أليت ألرئ  طمٌلة ألسجل أخ ي

 %78 6.4 5.6 لة ألسجلأليف ق ألينئت  رن خ   أم ألق أليقبض طمٌ

 %53 (5543)  (1645)  صاف  النقرية من أنشطة  التشغيل

    الترفقات النقرية من أنشطة االستثمار 

 %438 (81.7)  (447.5)  إضئفئ  ألس مل أليثئبتة مأليرش معئ  تح  أليتنفٌذ

 %6 (3.6)  (3.3)  ألس مل غٌ  أليرلرمية

 - (7.7)  3.7 خ األخشٜصبفٝ اٌزغ١ش فٝ االعزثّبساد اٌّزذاٌٚ

 %83 7.4 5.3 رتح ال  رن بٌع أ مل ثئبتة

 %64 (48.1)  (7.3)   ٌئدة / نقص فً أم ألق قبض طمٌلة ألسجل

 %..0 (5248)  (00646)  صاف  النقرية من نشاط االستثمار

    الترفقات النقرية من أنشطة التمويل 

 - 7.6 (77.6)   ٌئدة / )نقص( فً أليق مض طمٌلة ألسجل 

 - 3.7 (3.7)  ياليت ألرئ  طمٌلة ألسجل أليج ء أليحئيً ٌئدة / )نقص( فً 

 - 3.3 (71.5)  أي:  أليخ ٌنة  ٌئدة / )نقص( فً

 %443 (53.1)  (65.9)  عئرلٌنيل تم ٌعئ  أ بئح

 %0101 (0842)  (.0824)  صاف  النقرية من أنشطة التمويل 

 %021 (06243)  (31848)  خالل الفترةصاف  التغير ف  النقرية وما ف  حكمها 

 %459 (981.7)  (157.3)  ألينقدٌة مرئ فً ح ر:ئ أمل أليعئ   ئفً

 %035 (28541)  (0.08.48)  اننقدية وما في حكمها أخر انعاو صافي

    

 


