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 9102من عام  نىاالربع الث نتائج أعمال
 

(  LCSW.CA; LECI EY) رت  ألسيت: : أعلنت  يٌيتٌ م ر ت  :9102 أغسكس  10فك   اإلسككنررية

 .1029رن عا   نىأليثاألي بع  عنألسعرال أليرجرعة  نتائج

 نتائج الشركة  عل لمحه 
 

 1029من عام  نىاالربع الث
 

 يٍ لطبع انصسٙ(.1..5يهٌٕٛ خُّٛ ) 155.1% نزجهغ 51اإلٚشاداد ثُغجخ  ذَخفعا % 

 جهغ ٛ% ن.زدى انًجٛؼبد ثُغجخ  اَخفطيهٌٕٛ خُّٛ، كًب  0.5..% نزجهغ 7إٚشاداد انصسٙ ثُغجخ  اَخفعذ

 % رصذٚش(. 5..5يهٌٕٛ لطؼخ ) 5.2

 جهغٛ%  ن25زدى انًجٛؼبد ثُغـجخ  اَخفطيهٌٕٛ خُّٛ، كًب  2..02% نزجهغ 25إٚشاداد انجـالغ ثُغجخ  اَخفعذ   

 % رصذٚش(.55.1يهٌٕٛ يزش يشثغ ) 1.5

 5.ًجٛؼبد ثُغجخ انزدى  اَخفطًب كيهٌٕٛ خُّٛ،  55.5% نزجهغ .5إٚشاداد خالغبد انًٛبِ ثُغجخ  اَخفعذ %

 لطؼخ.  .51,57نٛجهغ 

 ػٍ َفظ  ّيهٌٕٛ خُٛ ..5. ثهغ ثشثر رشغٛهٙيهٌٕٛ خُّٛ يمبسَخ  2.5. ذثهغ خٛرشغٛهخغبسح  َٗعدم انشثغ انثب

 .يهٌٕٛ خُّٛ أسثبذ اعزثُبئٛخ( 10.5يجهغ  .205)ٚزعًٍ انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو  يٍ انؼبو انغبثك انفزشح

 ػٍ َفظ انفزشح  ّيهٌٕٛ خُٛ 5.. سثريهٌٕٛ خُّٛ يمبسَخ ثصبفٗ  5.5. ذثهغخغبسح  ٗصبف َٗعدم انشثغ انثب

 يٍ انؼبو انغبثك.

 1029من عام أشهر  ةتس  
 

 يٍ لطبع انصسٙ(. ..50يهٌٕٛ خُّٛ )  5,2.5.5% نزجهغ5اإلٚشاداد ثُغجخ  اَخفعذ % 

 جهغ ٛ% ن7زدى انًجٛؼبد ثُغجخ  اَخفط كًبيهٌٕٛ خُّٛ،  715.1% نزجهغ 7إٚشاداد انصسٙ ثُغجخ  اَخفعذ

 % رصذٚش(. 51.5يهٌٕٛ لطؼخ ) ..2

 نٛجهغ  %.5زدى انًجٛؼبد ثُغـجخ  اَخفط كًبيهٌٕٛ خُّٛ،  5.2..% نزجهغ .5إٚشاداد انجـالغ ثُغجخ  اَخفعذ

 % رصذٚش(.21.1يهٌٕٛ يزش يشثغ ) 55.5

 20زدى انًجٛؼبد ثُغجخ  اَخفط ًبك، يهٌٕٛ خُّٛ 1.5.% نزجهغ .ثُغجخ  خالغبد انًٛبِ إٚشاداد اَخفعذ %

 لطؼخ.  .5,55.نٛصم انٗ 

 ػٍ َفظ انفزشح ّيهٌٕٛ خُٛ ...55رشغٛهٙ  شثرثيهٌٕٛ خُّٛ، يمبسَخ  ..2ثهغ   سثر رشغٛهٗ ُصف األٔلعدم ان 

 .يهٌٕٛ خُّٛ أسثبذ اعزثُبئٛخ( ..75يجهغ  .205)ٚزعًٍ انُصف األٔل يٍ ػبو  يٍ انؼبو انغبثك

 ػٍ َفظ  ّيهٌٕٛ خُٛ ..25 سثريهٌٕٛ خُّٛ، يمبسَخ ثصبفٗ  5..55 ذثهغخغبسح  ٗصبف ُصف األٔلان عدم

  انفزشح يٍ انؼبو انغبثك. 
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، حٌث أدى ضعف ىنتائج ألي بع أليثان ياء  "يه  ئٌس رجلس ألإلدأل ة بقم -مقد علق ألييٌد / جلب   غ غم 

تع ض  ير ٌد رن أليضغمط حٌث أليتى  إيى تقلٌص أليعائدأل  مألي:مألرش ىألسيمألق ألإلقلٌرٌة مقمة أليجنٌه ألير  

 يذيك. خفض ألإلنتاج مفقا  إيى  ألضط  نا

فقد ت ايٌف أليرايٌة، ألي ٌادة  مإيى جانب ر   هم أه  يبب يضعف نتائجنا. ىإن أليتر أل  أل تفاع أيعا  أليفائدة ف

مرن أليرتمقع أن ٌ:دأ  أليبالط. ى بٌ  ففائض رن  ىال ت ألل تعان ىألييمق أليرحلٌة أليت ىأليطلب ف تناقخأد  ال

 .ؤجال  ال ٌ ألل ر  ٌمقتمي ن ألي - ألير تفعة أليفائدةيريتمٌا   ىألييبب ألي ئٌي - أليتقشف

أليت دٌ  رن ج ألء إ تفاع أيعا  أليفائدة يمق  ىف ألي حٌة مخ م ا  ألسدمأل  قطاع  م فً يٌ را ضعف  قمة يٌ

مجذب  ألسرمألل ق ٌ ة ألسجل إيى ر   ررا قلل رن ح ٌلة  اد ألتنا  ىأد  إيى  ٌادة قٌرة أليجنٌه ألير   ىأليت

 .يٌبٌا ىف   ألعبيبب تجدد ألي  بٌ أل   ميط ضعفا  ألسأليش ق  إيى أم مبا بٌنرا أظ:   ألي اد أل إيى 

إدأل ة  ىتحيٌنا  حقٌقٌة ف   بايفعلب على ألي عمبا  أليحايٌة. مقد حدثل يلتغلتمأل ل إدأل ت   أليعرل أليجاد مأليفعا

 مل أليحايٌة مت لفة أليترمٌل. م غ  نجا  هذ  ألسإدأل ة ريتمٌا   ىأليج:مد أليناجحة ف  ذيكمط القطاع أليبأعرال 

 أعال . تر  رناقشته ىأليذ ىأليج:مد، إال أن:ا ت ألجع  إيى حد  بٌ  بيبب إيتر أل  ضعف ألالقت اد ألي ل

رن خططنا  ا  أيايٌ أل  مال ت ألل ج ء ألإلدأل ة على نحم ر ض :ابدأت ىأليت -يبنان  ىج:مد إعادة ألي:ٌ لة فإن 

 . ت  تخفٌض ألإلنتاج مأليرمظفٌن بش ل  بٌ  مبدأ  عرلٌة يتة أش:  تق ٌبا  قد ر   ألآلن برا ٌق ب رن  -ألإلنتقايٌة

هذ   ىألس با  مأليخيائ  فقائرة ر لف رن رنظم   ألسر رن أليمألضح أن هذأل  ع.ض أليرخ من بش ل ي ٌٌخفت

 نتحرل:ا أثناء تنفٌذ خطة إعادة ألي:ٌ لة. ىإيى أليت ايٌف ألاليتثنائٌة أليت ن ف خيائ ناٌعمد را ٌق ب رن ألير حلة م

بخفض أليرخ من نقم  حٌث أليتدفقا  ألينقدٌة أليش: ٌة، منعتقد أن ذيك يٌيتر   ىف بدأنا نش:د تحينا   مرع ذيك

أليقادرة. ال  قلٌلة. ميمف تيتر  ج:مدنا مت ايٌفنا هناك على ردى أليينمأل  أليعارلرن  أس أليرال أليألينقدٌة متح ٌ  

أليمق   ىهذ  ألينقدٌة فتح ٌ   رن غٌ  أليرحترل أن ٌت  مي ن ،ٌ م يبنانييٌأ ألضى  ىف ت ألل هناك قٌرة  بٌ ة جدأل  

 .ن حايٌا  مألج::ا يبنات ىألالقت ادٌة أليحادة أليت حايةيل ألي ألهن نظ أل  

 ميت من ر   يمقا   ىعمألرل ألالقت اد ألي لرا ٌ تبط به رن يمف ٌتالشى أليتقشف ممنحن ال ن ألل رتفائلٌن. 

نحن على ثقة رن أننا قاد من على م. يابق ع:دنا ىدة يل اد أل  ر ة أخ ى  را  ان  فررتا ة مقاعدة إنتاجٌة جٌ

ن:اٌة أليرطاف،  ىمف .نفذهان ىعادة ألي:ٌ لة مألي فاءة أليترن خالل تدألبٌ  إ ىأليدألخل ىتحيٌن تميٌد أليتدفق ألينقد

ت  إخالؤها  ىأليت ى ألضدفقا  نقدٌة  بٌ ة رن بٌع ألسيبنان، مينحقق ت ىأليظ مف ألالقت ادٌة ف يتتحين أٌضا  

رن أجل هذ  أليتحيٌنا  أليخا جٌة بٌنرا نعرل بال همألدة يتحيٌن أن نتحلى باي ب  أٌضا  علٌنا  ي ن ٌتعٌنم ن.ألآل

 .ؤييةفينا  رأن

 ىة فقايٌ تشغٌلٌة  أٌنا ظ مف عرليقد  ألي ئٌس أليتنفٌذي يش  ة يٌيٌ م ر  : -مأضاف ألييٌد/ طاه  غ غم 

 رضان أليذي  ألد رن حدته بيبب عطال  مألسيمألق ألإلقلٌرٌة  ىبيبب أليضغط أليريتر  على أليطلب ف ىألي بع أليثان

رقا نة باي بع أليثانى رن أليعا  ، تع ض  ألسيعا  يلضغط فً أليمق  نفيه .ٌبٌاي ىف ىمأليعٌد متفاق  أليمضع ألسرن

أليجنٌه أل تفاع ر   على  ٌادة أليع مض أليت مٌجٌة، فً حٌن أدى  ىجب نا تباطؤ ألييمق ف، حٌث أألييابق

مأيف   هذ   .ىإيى ألنخفاض رتميط أيعا  أليت دٌ  بايجنٌه ألير   ىمضعف أليٌم م مألإليت يٌن ىألير  

تحقق  خالل هذ   ىغضمن ينتٌن  غ  ألي ٌادة فً ألسيعا  أليت ى ألدأل  ألي بع ينمٌة فأليضغمط عن أدنى قٌرة يإلٌ

 أليفت ة يرحامية تعمٌض أليتضخ .

ي ن هذأل م -أليشأن فً هذأل ا  ، مأنا رتأ د رن أننا ينحقق تقدرنحن نبذل ق ا ى ج:دنا إلٌجاد ف ص ت دٌ  جدٌدة

 ، نقم  بعرل  فقا ر   ميبنان ىف .1010حتى عا   يلتنظٌ  مين ٌ من يه تأثٌ  على أليربٌعا  مقتا  يٌيتغ ق 

ألسش:   ىأليربٌعا  ف ىف ٌا  ج ئ ا  نش:د تحينمنحن ف ألسيمألق ألي ئٌيٌة مأليعرالء. أليت:دالرنافية حمألف  أ ث  م

 .غٌ  ريتق  ألسميى رن ألي بع أليثايث على ألسقل نتٌجة ي:ذ  أليج:مد مي ن ألييمق ال ٌ ألل

إنتاج ت  تخفٌض مقد أليرخ من. فى  تح  يليذيك  ا  ض ألإلنتاج مفقٌخفتعلى  ا  ٌضعا  أيقد أجب نا ألنخفاض أليربٌ

 ٌادة  حدمث رع رقا نة بايعا  ألييابق٪  12،  را ت  تخفٌض إنتاج أليبالط بنيبة ٪ 20ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة 

 :مألرش.ألي ىت ايٌف إنتاج أليمحدة أليتً أث   ف ىالحقة ف

رلٌمن جنٌه خالل ألي بع.  219أل تفع  ىأليدٌن أليذ ى اف ى ٌادة ف -لضغمط يتع ض ألينتائج رع  -أٌضا    أٌنايقد 

نحن  .ذيك يلرياعدة فً تعمٌض عرالءأليأ  دة معلى أليرخ من ألي قابة ميٌتعٌن علٌنا أن نضاعف رن عرلٌة 

ى  افض ٌخفتمنحن نعرل على  ٌة.ألينقديتح ٌ  ٪ بحلمل ن:اٌة أليعا  12بنيبة أليرخ من ض ٌخفتنيت:دف 
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ٌر ن  ؤٌت:ا بايفعل فً أليرٌ ألنٌة أليعرمرٌة ي:ذأل  ىأليت ،أليدٌنى إجرايأليفائدة مر  مف رن أجل أليحد رن  نٌةأليردٌم

مضعنا رن بعض أليعرالء ررا ٌياعد على تحيٌن  رقدرا   رلٌمن جنٌه نقدأل   ٠0 حمأليى ضخأٌضا  نتمقع  .ألي بع

أليدٌمن  ىيقٌا  به رن أجل تعمٌض هذ  ألي ٌادة فأليقلق را ٌر ن أل ىبٌد أنه ال ٌ ألل رن دمألع. فى ش:  ٌميٌم رايىألي

 هذأل أليعا .فى يمحظ  حتى ألآلن  ىأليت

 ىأليربٌعا  ف ىأليتباطؤ أليريتر  مأليرتيا ع ف إيى ٌعمد فً أليرقا  ألسملألي بع  ى هذألف ش:دنا تدهم أل  يقد فً أليختا ، 

 يذيك. ا  ع ألي:مألرش مأليتدفقا  ألينقدٌة مفقعلى جرٌ ا  ٌضع ضغط ىمأليذ مأليرنطقة ر  

نتخذ إج ألءأل  نحن  .ر   ىألالقت ادٌة ف ألييلبٌا  أليدم ٌة يإل الحا  تحرلإيى حد  بٌ  إيى نحن رجب من 

 ج:مدنا على ردأل  أليينمأل  أليراضٌةي متميعا   ٌرثل أليتر أل أل   ىعلى أليعدٌد رن أليجب:ا  يرمأل نة هذأل ألسر  أليذ

ر ايب ألي فاءة مخفض  حقٌقت ،أحجا  أليربٌعا أليدفاع عن ألي:مألرش مإعادة بنائ:ا رن خالل أليتعادة : رن:ا

يمف نيتر  فً ضبط ر منا  أليدٌن يتقلٌل أليفائدة . مضبط  أس أليرال أليعارل متخفٌض حج  ألس مل ،أليت ايٌف

رع ألإلنتبا  يرخاط  يع  ألي  ف. رن خالل هذ  أليج:مد، ينمأل ل أليعرل رن أجل تحقٌق أفضل نتٌجة رر نة 

 نمألج::ا. على ألي غ  رن أليتحدٌا  أليتً
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 إيرارات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 % أش:  يتة   % أليثانىألي بع  

 29/28 1028 1029 29/28 1028 1029 )مليون ج.م(

 %.5 ...0. 715.1 %.5 55.5. 0.5.. ألي حً 

 %7. ..155 5.2.. %.7 2..27 ..202 أليبالط

 %55 ..7. 1.5. %2. 55.7 55.5 خالطا  أليرٌا 

 %20 0.35592 0.03696 %55 12592 52295 صاف  المبيعات 

 %5.1 %15.2 %..50 %1.2 %...1 %1..5 ألي حً/  افً أليربٌعا  )%(

 %57 (5.050.0) (5..5.01) %.5 (1.0.5)  (..1.2)  ت لفة أليربٌعا   

 %1.0 %(..0.) %(..1.) %5.. %(..2.) %(50.1) ت لفة أليربٌعا  /  افً أليربٌعا  )%(

 %65 06592 05090 %46 00494 5190 مجمل الربح 

 %(1.0) %55.7 %7..5 %(5..) %57.5 %5.1 هارش رجرل ألي بح )%( 

 %.5 (1..55)  (..551)  %.5 (5.5.)  (5.0.)  ر ا ٌف تم ٌع مإدأل ٌه ) . .أ(

 %5.0 %(..52) %(...5) %5.2 %(..52) %(1..5)  . .أ /  افً أليربٌعا  )%(

 - ..51 (...5)  - .... (2..)  /)ر  مفا ( تشغٌل أخ ى افً إٌ ألدأل 

 - %... %(5.2) - %..5 %(..5) /)ر  مفا ( تشغٌل أخ ى )%(  افً إٌ ألدأل

 %0 06495 094 - 5095 (3090)  أرباح التشغيل)خسائر(/

 %(55.5) %52.5 %0.2 - %55.5 - هارش أ با  أليتشغٌل )%(

 - 0293 (00492)  - 492 (5692)  )الخسارة(صاف  الربح 

 - %2.2 - - %0.7 -  )%(هارش  افً ألي بح 

 
 وعذو استغالل وفىراث انحجى يؤدياٌ إنى زيادة انخسائرفى انًُطقت تباطؤ انًبيعاث : 0202يٍ عاو  َىانربع انثا

نعؼف انُغجٙ نهؼًالد األخُجٛخ يمبثم فٙ كم يٍ األدٔاد انصسٛخ ٔانجالغ زٛث أدٖ ا ثبَٗانٕٓايش اإلخًبنٛخ فٙ انشثغ اناَخفعذ 

يغ رضاٚذ زذح انعغٕغ  إنٗ اَخفبض يزٕعػ األعؼبس ٔانًجٛؼبد فٙ يصش ٔاألعٕاق اإللهًٛٛخ فٙ انششق األٔعػ ٖاندُّٛ انًصش

يمبسَخ  ُٗ٪ يمبثم انٕٛسٔ ٔاندُّٛ االعزشنٛ 50يب ٚمشة يٍ  ٖاندُّٛ انًصشاسرفغ  .سيعبٌ خبصادااللزصبدٚخ فٙ ْزِ األعٕاق خالل أ

. رى رخفٛط اإلَزبج نًٕاصَخ ٖيجبششح يٍ لًٛخ خًٛغ يجٛؼبد انزصذٚش ثبندُّٛ انًصشخفط  ب٪ يمبثم انذٔالس، يً.ٔ ثبنؼبو انغبثك

ٔأدد انًجٛؼبد انزشٔٚدٛخ انخبصخ  .انسدى ٔفٕساد األثش انغهجٗ انُبرح يٍ اَخفبض ثبإلظبفخ إنٗالَخفبض انًجٛؼبد  ا  انًخضٌٔ َظش

يدًم  ٗنشثغ، زٛث ردبٔص االَخفبض ففٗ اانششكخ ػٍ خغبسح رشغٛهٛخ  ػهُذ. ٔأيدًم انشثر نجُبٌ إنٗ خفط ٗنشاكذ فنًخضٌٔ اثب

 خ.ٕيٛانؼً ًصشٔفبدان ٗانًطهك فانشثر اإلَخفبض 

 

 َٗ) انشثغ انثب ّيهٌٕٛ خُٛ 155.1نزجهغ  انغبثك يٍ انؼبوثُفظ انفزشح ٪ يمبسَخ 51ثُغجخ  َٗانششكخ خالل انشثغ انثبإٚشاداد  اَخفعذ

% يمبسَخ ثبنؼبو 25اَخفعذ اإلٚشاداد انًسهٛخ ثُغجخ  .يغ اَخفبض إٚشاداد خًٛغ انمطبػبد( ّيهٌٕٛ خُٛ 701:  .205يٍ ػبو 

% نزجهغ 5، كًب اَخفعذ إٚشاداد انزصذٚش ثُغجخ يهٌٕٛ خُّٛ( ...:  .205يهٌٕٛ خُّٛ )انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو  ..270انغبثك نزجهغ 

فٙ انشٓش َٔصف انشٓش  زبدا   يصش رجبغؤا   ٗشٓذ انغٕق ف. يهٌٕٛ خُّٛ( 55.:  .205خُّٛ )انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو  يهٌٕٛ ...2.

انًجٛؼبد انمٛبعٛخ ٔانزٖ أنغٗ أثش ، ًغزٓهكٍٛإعزًشاس ظغػ انزعخى ػهٗ إَفبق انإنٗ  سيعبٌ ٔاإلخبصادشٓش زٛث أدٖ ، انًبظٍٛٛ

 .كال  يًُٓبانشاكذ ٔانؼشٔض اندذٚذح ػهٗ انجالغ إنٗ صٚبدح يجٛؼبد انًخضٌٔ  فٙ نجُبٌ، زٛث أدد انؼشٔض انزشٔٚدٛخ ػهٗ

 

خضئٛخ فٗ يغ صٚبدح  (خُّٛيهٌٕٛ  5.7.5:  2055يٍ ػبو  ألٔل% )انشثغ ا5االٚشاداد ثُغجخ  اَخفعذيمبسَخ ثبنشثغ انغبثك فمذ 

يهٌٕٛ  ..270انغبثك نزجهغ  شثغ% يمبسَخ ثبن2ًسهٛخ ثُغجخ اإلٚشاداد ان سرفؼذا .انًجٛؼبد انًسهٛخ لبثهٓب اَخفبض فٗ يجٛؼبد انزصذٚش

نزجهغ يمبسَخ ثبنشثغ انغبثك % 52ًب اَخفعذ إٚشاداد انزصذٚش ثُغجخ ثُٛيهٌٕٛ خُّٛ(،  251.2:  2055يٍ ػبو  ٔلخُّٛ )انشثغ األ
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يمبسَخ ثبنشثغ انغبثك خبء َزٛدخ  ٔاَخفبض يجٛؼبد انزصذٚش يهٌٕٛ خُّٛ(. 75.5.:  2055يٍ ػبو  ٔليهٌٕٛ خُّٛ )انشثغ األ ...2.

 فٗ شٓش سيعبٌ.انًٕعًٗ اَخفبض يجٛؼبد انششق األٔعػ ثغجت ػذو اإلعزمشاس انغٛبعٗ فٗ نٛجٛب ثبنزضايٍ يغ انزجبغؤ 

اَخفبض ػًالد انزصذٚش ٔصٚبدح انزخفٛعبد  انزٗ ػٕظذ صٚبداد االعؼبسَزٛدخ يمبسَخ ثبنؼبو انغبثك أعؼبس انجٛغ  بديزٕعط ذاسرفؼ

نجُبٌ،  ٗف فعخَزٛدخ انزخفٛعبد انزشٔٚدٛخ فٙ يصش، ٔانًجٛؼبد انًخيمبسَخ ثبنشثغ انغبثك نؼشٔض انزشٔٚدٛخ. ٔرشاخؼذ األعؼبس ٔا

 ٔانٕٛسٔ خالل انشثغ. ٗأعؼبس اإلعزشنُٛٔثصفخ خبصخ ش، ٚصذزأيبو كم ػًالد ان ٖإنٗ خبَت رؼضٚض اندُّٛ انًصش

:  .205يٍ ػبو  َٗ) انشثغ انثب خُّٛيهٌٕٛ  ..1.2% نزجهغ 7يٍ انؼبو انغبثك ثُغجخ  ًجٛؼبد يمبسَخ ثُفظ انفزشحانركهفخ  َخفعذا

االعزفبدح يٍ ٔػذو يصش  ٗانزعخى انًشرفغ فػهٗ انشغى يٍ صٚبدح ركهفخ انٕزذح ثغجت َزبج اإلرخفٛط ( َزٛدخ خُّٛيهٌٕٛ  1.0.5

:  2055% ) انشثغ األٔل يٍ ػبو 5هفخ انًجٛؼبد ثُغجخ يمبسَخ ثبنشثغ انغبثك اسرفؼذ رك .رخفٛط اإلَزبج ثغجتٔفٕساد انسدى 

 .يهٌٕٛ خُّٛ( 152.2

يٍ  َٗ) انشثغ انثب خُّٛيهٌٕٛ  17.5نٛجهغ يمبسَخ ثُفظ انفزشح يٍ انؼبو انغبثك % .1ثُغجخ  َٗانششكخ فٗ انشثغ انثبيدًم سثر  َخفطا

% ػٍ َفظ 57.5% يمبسَخ ثـ 5.1 َمطخ نٛصم 5..ذاس مثً انششكخْبيش يدًم سثر اَخفط  .(خُّٛيهٌٕٛ  ...52:  .205ػبو 

( خُّٛيهٌٕٛ  5..52:  2055يٍ ػبو  ٔل% ) انشثغ األ .1يمبسَخ ثبنشثغ انغبثك اَخفط يدًم انشثر ثُغجخ  .انفزشح يٍ انؼبو انغبثك

 .(%55.5: 2055يٍ ػبو  ٔلَمطخ يئٕٚخ )انشثغ األ 50.5كًب اَخفط ْبيش يدًم سثر انششكخ ثًمذاس 

يهٌٕٛ  5.5.:  .205) انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو  يهٌٕٛ خُّٛ 5.٪ نزجهغ 7داسٚخ ثُغجخ انًصشٔفبد انجٛؼٛخ ٔاإل َخفعذايطهمخ، ٔثصٕسح 

% يٍ صبفٙ انًجٛؼبد 1..5َمطخ يئٕٚخ نزجهغ  5.2داسٚخ ثًمذاس َغجخ انًصشٔفبد انجٛؼٛخ ٔاإل سرفؼذثصٕسح َغجٛخ فمذ انكٍ ٔ، خُّٛ(

)انشثغ  ٪.داسٚخ ثُغجخ انًصشٔفبد انجٛؼٛخ ٔاإل َخفعذيمبسَخ ثبنشثغ انغبثك ا ..205يٍ ػبو  َٗغ انثبانشث ٗ% ف..52يمبسَخ ثُغجخ 

)انشثغ األٔل يٍ  َمطخ يئٕٚخ ..0داسٚخ ثًمذاسَغجخ انًصشٔفبد انجٛؼٛخ ٔاإل سرفؼذ، ثًُٛب ا(يهٌٕٛ خُّٛ .... :2055األٔل يٍ ػبو 

 %(.2..5 :2055ػبو 

يهٌٕٛ خُّٛ فٗ انشثغ  ....رشغٛهٛخ ثهغذ صبفٗ إٚشاداد يهٌٕٛ خُّٛ يمبسَخ ث 2..رشغٛهٛخ ثهغذ  يصشٔفبدعدهذ انششكخ صبفٗ 

 ٚشادادثبعزجؼبد ْزِ اإل .يهٌٕٛ خُّٛ َبردخ يٍ ثٛغ لطؼخ أسض 10.5اعزثُبئٛخ لذسْب إٚشاداد رزعًٍ ٔانزٗ ، .205يٍ ػبو  ثبَٗان

 ..205يٍ ػبو  ثبَٗنشثغ انفٗ ا يهٌٕٛ خُّٛ 5.1رشغٛم  يصشٔفبدٚكٌٕ انُبرح صبفٗ 

يمبسَخ ثشثر يهٌٕٛ خُّٛ فٗ انشثغ انثبَٗ يٍ ْزا انؼبو  2.5.لذسْب  لجم انفبئذح ٔانعشٚجخ( خغبسح) عدهذ انششكخ خغبسح رشغٛهٛخ

ّٛ فٗ انشثغ يهٌٕٛ خُ 10.5اإلٚشاداد اإلعزثُبئٛخ انجبنغخ  ثبعزجؼبد .انغبثك ؼبوانانشثغ انثبَٗ يٍ يهٌٕٛ خُّٛ فٗ  ..5.رشغٛهٗ لذسِ 

 ..205يهٌٕٛ خُّٛ فٗ انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو  0.5.ركٌٕ لذ عدهذ سثر رشغٛهٗ لذسِ  خفئٌ انششك .205انثبَٗ يٍ ػبو 

يهٌٕٛ  15.1نزصم  2055% يمبسَخ ثبنؼبو انغبثك خالل انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو .2ثُغجخ  ًٕٚهٛخزان ًصبسٚفانصبفٗ  َخفعذا

َزٛدخ اَخفبض يؼذل انفبئذح انفؼبل  ..205يٍ ػبو  َٗفٗ انشثغ انثب خُّٛيهٌٕٛ  2..5 ذثهغ ًٕٚهٛخر ًصبسٚفثيمبسَخ  خُّٛ

 50 خغبئشانشثغ يمبسَخ ث ٌٗ خُّٛ فٕيهٛ ...انزٙ ثهغذ  دش أعؼبس انؼًالئخغبٔيصبسٚف انفٕائذ ثبإلظبفخ إنٗ اإلَخفبض فٗ 

) انشثغ األٔل يٍ % 5ثُغجخ  ٛخًصشٔفبد انزًٕٚهان صبفٗ اسرفغيمبسَخ ثبنشثغ انغبثك  انشثغ انثبَٗ يٍ انؼبو انغبثك. ٗيهٌٕٛ خُّٛ ف

 .يهٌٕٛ خُّٛ( 15.5:  2055ػبو 

 ..205يٍ ػبو  َٗفٗ انشثغ انثب خُّٛيهٌٕٛ  5..يمبسَخ ثـ  خُّٛيهٌٕٛ  2..ثهغذ دخم صبفٛخ عدهذ انششكخ ظشٚجخ 

ػٍ َفظ انفزشح يٍ انؼبو  يهٌٕٛ خُّٛ 5..صبفٗ سثر يمبسَخ ث يهٌٕٛ خُّٛ 5.5.ثهغذ  انشثغ انثبَٗ ٗفصبفٗ خغبسح انششكخ عدهذ 

فئٌ  .205يهٌٕٛ خُّٛ انُبردخ يٍ ثٛغ لطؼخ أسض فٗ انشثغ انثبَٗ يٍ ػبو  10.5اإلٚشاداد اإلعزثُبئٛخ انجبنغخ  ثبعزجؼبد. انغبثك

 .انغبثك ؼبوانيهٌٕٛ خُّٛ فٗ انشثغ انثبَٗ يٍ  5.انششكخ ركٌٕ لذ عدهذ صبفٗ خغبسح لذسِ 

 
 خسارة ىصافإلى ربحية الصاررات يرفع  خسائرمصر و ىانخفاض المبيعات ف: 1029شهر االولى من عام أة تالسنتائج 

رلٌمن  2,1.٠.٠رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ  1029ميى رن عا  ة أش:  ألست% فى أليي9ألإلٌ ألدأل  بنيبة  نخفض أل

مأليتر أل  ُّٛ( َزٛدخ اإلَخفبض انسبد فٗ انطهت فٗ يصش فٗ كم انمطبػبد يهٌٕٛ خ 23.,2:  .205) انُصف األٔل يٍ ػبو جنٌه 

 .ى أليضغط على طلبا  أليريت:ل ٌنأليضغمط أليتضخرٌة ف

:  .205يهٌٕٛ خُّٛ ) انُصف األٔل يٍ ػبو  2,022.٠% نزجهغ .اَخفعذ ركهفخ انًجٛؼبد يمبسَخ ثُفظ انفزشح يٍ انؼبو انغبثك ثُغجخ 

 يهٌٕٛ خُّٛ(. 2,090

هارش  نخفضأل ،  رايهٌٕٛ خُّٛ( 1٠3:  .205)انُصف األٔل يٍ ػبو  رلٌمن جنٌه 231.2% يٌبلغ 1.رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل
جاء رجرل ألي بح ألنخفاض  .% عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق..29% رقا نة بنيـبة ..22نقطة رئمٌة يٌبلغ  2رجرل ألي بح برعدل 

 على يضغطأليتى  ألد  أل ىر   إيى جانب قمة أليجنٌه ألير   ىع رعدل أليتضخ  فاأل تف نتٌجةي اد أل  أل بحٌة ألنخفاض بيبب 
ر  ، ررا أدى إيى إ تفاع  ىتمأل ن رع ألنخفاض أليربٌعا  فحقٌق أليحٌن ألضط   أليش  ة إيى خفض ألإلنتاج يت ىهمألرش أليت دٌ ، ف

 ت ايٌف إنتاج أليمحدة.
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 2٠3.2:  .205)انُصف األٔل يٍ ػبو  رلٌمن جنٌه 2٠2.2% يتبلغ 1مألإلدأل ٌة بنيبة  بٌعٌةر  مفا  أليألي نخفض ب م ة رطلقة أل

نفس أليفت ة % فى 21.2% رقا نة بنيبة 2..2نقطة رئمٌة يت ل  2برقدأل  أليربٌعا   ىرن  افنيبة    تفع ألي ن:ا ، ميهٌٕٛ خُّٛ(

 .رن أليعا  ألييابق

عن نفس  جنٌهرلٌمن  ..٠2خ ى أتشغٌل  ألدأل  إٌرلٌمن جنٌه رقا نة ب افى  ..22 خ ىأتشغٌل ر ا ٌف  ىيجل  أليش  ة  اف

 .ألييابق ؼبوانانُصف األٔل يٍ فى  رلٌمن جنٌه ٠.2.نتٌجة إٌ ألدأل  غٌ  رت   ة بلغ   ةأيايٌمذيك ب فة  أليفت ة رن أليعا  ألييابق

انُصف ٌ خُّٛ فٗ يهٕٛ 55.5 بلذسْ خ ىأتشغٌل ر ا ٌف  ى اففئٌ انششكخ ركٌٕ لذ عدهذ  يغٌ  رت   ةْزِ اإلٚشاداد ا ثبعزجؼبد

 ..205يٍ ػبو  األٔل

 2٠2.3:  .205)انُصف األٔل يٍ ػبو  جنٌهرلٌمن  1.2 % يٌ ل99بنيبة قبل أليفائدة مأليض ٌبة (   بح) ىتشغٌلألي  بحألنخفض ألي

 (%21.2: .205)انُصف األٔل يٍ ػبو  %0.1 ل ٌي نقطة رئمٌة 22.9ى برقدأل  تشغٌلألي ،  را ألنخفض هارش ألي بحيهٌٕٛ خُّٛ(

انُصف األٔل رلٌمن جنٌه فى  ٠.2.أليغٌ  رت   ة أليبايغة اإلٚشاداد  ثبعزجؼبد .2055َزٛدخ خغبئش رشغٛهٛخ فٗ انُصف األٔل يٍ ػبو 

 ..205% فٗ انُصف األٔل يٍ ػبو 5.1يهٌٕٛ خُّٛ يغ ْبيش  ....لذسِ   بح تشغٌلىفئٌ انششكخ ركٌٕ لذ عدهذ  .205يٍ ػبو 

بـ رلٌمن جنٌه رقا نة  201.٠ ل إيى تي 1029عا  ألين ف ألسمل رن % خالل 22بنيبة   افى ر  مفا  أليترمٌل نخفض مأل

 .مألير  مفا  أليترمٌلٌةرعدال  أليفائدة ألنخفاض بيبب  1023نفس أليفت ة رن عا  رلٌمن جنٌه عن  210.2

نفس  عنرلٌمن جنٌه  22.3رلٌمن جنٌه رقابل  9..2 بلغ  1029عا  ألين ف ألسمل رن خالل عباء ض ٌبٌة أيجل  أليش  ة  افى 

  يٌيٌ م ر  .إلحدى ش  ا   رنذ بدألٌة أليعا  نتٌجة ألنت:اء فت ة ألإلعفاء أليض ٌبى أليفت ة رن أليعا  ألييابق

 جنٌهرلٌمن  ..19  بحرقا نة ب افى  جنٌهرلٌمن  222.9بلغ   1029عا  خيا ة فى ألين ف ألسمل رن يجل  أليش  ة  افى 

فئٌ  .205انُصف األٔل يٍ ػبو رلٌمن جنٌه فى  ٠.2.أليغٌ  رت   ة أليبايغة اإلٚشاداد  بعزجؼبدث عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق.

 ..205يهٌٕٛ خُّٛ فٗ انُصف األٔل يٍ ػبو  7.5.انششكخ ركٌٕ لذ عدهذ صبفٗ خغبسِ لذسْب 

 

 التحليل القساع 

 األروات الصحية
 

 تحليل قساع األروات الصحية

 % أش:  يتة % أليثانىألي بع  

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       ربٌعا  ألي حً )باسيف قطعة(

 %2. .52 717 %0. 1.. 5.. ر   

 %.51 7. 71 %.20 27 11 يبنان  

 %57 5.5.1 ..5.1 %55 5.. 01. ت دٌ  

 %23 0.626 0.406 %20 0.353 0.046 )باسيف قطعة(أجرايً ربٌعا  ألي حً 

 %..2 %..52 %51.5 %2.1 %52.2 %5..5 تصرير / إجمال  المبيعات %

       

 %23 52494 15095 %23 40090 35296 إٌ ألد ربٌعا  ألي حً )رلٌمن ج. ( 

 %505 7..0. 55.0. %505 5..0. 01.5. رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %551 ...22 5..21 %.55 2.5.5 275.7 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %507 (1.1.5) (7..52) %.50 (52.7.) (.....) ألي حً  ت لفة ربٌعا  

 %.1 5..25 ..525 %.. ...5 2.2. رجرل ألي بح يقطاع ألي حً

 %(..50) %27.2 %55.5 %(52.5) %5..2 %55.5 هارش رجرل ألي بح أليقطاع ألي حً 
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 نخفضأل قطعة ( 202,.20 نخفضأل% )3حج  ربٌعا  ألسدمأل  ألي حٌة خالل ألي بع بنيبة ألنخفض : 1029عام  من نىالثاالربع 

 2..,2. نخفض أل% )2بنيبة  ت دٌ ربٌعا  ألي،  را ألنخفض  قطعة( .99,22 نخفض% )أل10بنيبة  رحلٌةربٌعا  أليأليحج  

 .نتٌجة أليع مض أليخا ة على أليرخ من ألي أل د قطعة( .3.,.1  تفعأل% ).20بنيبة  يبنانحج  ربٌعا    تفعأل بٌنراقطعة( 

% 2ربٌعا  أليرحلٌة بنيبة ألي  أل تفع ،قطعة( 2,202.  تفعأل% )٠رن أليعا  أل تفع حج  أليربٌعا  بنيبة رقا نة باي بع ألييابق 

 را أل تفع  ربٌعا  يبنان بنيبة ( قطعة 29.,1٠  تفعأل) %.بنيبة  أليت دٌ رع نرم حج  ربٌعا  ( قطعة .9.,.2   تفعأل)

 .قطعة( 2,290.   تفعأل% )2.1

)ألي بع أليثانى رن  جنٌه يلقطعة 02.٠.% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يٌبلغ 2بنيبة  دمأل  ألي حٌةألسيعا  أرتميط  أل تفع
  نتٌجة قمة ٌ دترتميط أيعا  أليفى نخفاض ألال ىيعا  خالل أليعا  أليراضألس  ٌادأل قابل  حٌث  جنٌه( 9..0.:  1023عا  

٪ أرا  أليدمال ، ررا 2م رقا نة بايعا  ألييابق ىإليت يٌن٪ أرا  أليٌم م مأل20را ٌق ب رن  ى. ع   أليجنٌه ألير  ىأليجنٌه ألير  
 .ى  بايجنٌه ألير  ٌ دتقٌرة  ل ربٌعا  ألي ىأدى إيى ألنخفاض رباش  ف

 ىمٌ جع ذيك ف يلقطعة( جنٌه 2٠.3.:  1029رن عا   مل% )ألي بع ألس2رقا نة باي بع ألييابق ألنخفض رتميط ألاليعا  بنيبة 
 ىأليت مٌجٌة فأليع مض  ٌادة بايت ألرن رع  ألي اد أل  قٌرة خفضأليتى أد  إيى  ىجنٌه ألير  ج ء  بٌ  رنه إيى إيتر أل  قمة ألي

 ر   ميبنان.

:  1023رن عا   نى)ألي بع أليثا رلٌمن جنٌه 30.٠.يتبلغ  يابق% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي.ألإلٌ ألدأل  بنيبة  نخفض أل

 .(جنٌهرلٌمن  0.9..:  1029رن عا   مل% )ألي بع ألس. ألدأل  بنيبة رقا نة باي بع ألييابق أل تفع  ألالٌ .(جنٌهرلٌمن  222.2

ألنخفاض حج  نتٌجة  جنٌه يلقطعة ..1.2يٌبلغ  ألييابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  % 23رتميط ت لفة أليربٌعا  بنيبة  أل تفع

)ألي بع % 22يلقطعة  أليربٌعا رتميط ت لفة  رقا نة باي بع ألييابق أل تفع ر  . ىف ضاعف%( مأليتضخ  ألير9ألإلنتاج )ألنخفض 

 (.يلقطعة 122.٠: 1029ألسمل رن عا  

 
هارش  ألنخفض را  ،(جنٌهرلٌمن  93.2:  1023رن عا   نى)ألي بع أليثا جنٌهرلٌمن  21.1% يٌبلغ .2ألي بح بنيبة رجرل  ألنخفض

رقا نة باي بع ألييابق  .(%9..1:  1023رن عا   نى% )ألي بع أليثا22.2يى إنقطة رئمٌة يٌ ل  21.9رجرل ألي بح برقدأل  
(  را ألنخفض هارش رجرل ألي بح برقدأل  جنٌهرلٌمن  32.٠:  1029رن عا   مل% ) ألي بع ألس20ألنخفض رجرل ألي بح بنيبة 

 .(% 11.3:  1029رن عا   ملرئمٌة ) ألي بع ألس ةنقط ..22

 

 نخفضألرلٌمن قطعة ) 1.2% يٌبلغ .حج  ربٌعا  ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  نخفضأل: 1029عام  من ة أشهر األولىتسلا نتائج

حج  ربٌعا  أليت دٌ    را ألنخفض ،(قطعة .2٠2,22ألنخفض % )23أليرحلٌة بنيبة  ربٌعا أليحج   ألنخفض قطعة (، 239,230

 .قطعة( 212,.1 أل تفع )% 23ربٌعا  يبنان بنيبة    تفعأل بٌنرا ،قطعة( 22,222ألنخفض % ).بنيبة 

يلقطعة )ألين ف ألسمل رن  جنٌه 22.% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يٌبلغ 2بنيبة أل تفع رتميط أيعا  ألسدمأل  ألي حٌة 

مأليتى قابل:ا  ثنى عش  ش:  أليراضٌةيعا  على ردأل  ألس تفاع ألسثا  أليت أل رٌة إليٌع س ألآل جنٌه يلقطعة( ..03.:  1023عا  

 .أليجنٌه ألير  ىع مض إضافٌة فى يبنان مر   مخيائ  فى قٌرة ألي اد أل  نتٌجة قمة 

:  1023)ألين ف ألسمل رن عا   رلٌمن جنٌه 22.2.% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ .  ألإلٌ ألدأل  بنيبة ألنخفض

 .رلٌمن جنٌه( 302.2

إلنتاج ألنخفاض ألنتٌجة  ،جنٌه يلقطعة 123.٠% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يٌبلغ 22أل تفع رتميط ت لفة أليربٌعا  بنيبة 

 ر  . ىف ضاعف%( مأليتضخ  ألير.)ألنخفض 

رلٌمن  123.٠:  1023ميى رن عا  ة أش:  ألست)ألييرلٌمن جنٌه  21٠.3% يٌبلغ 21رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة بنيبة  نخفضأل

ميى رن عا  تة أش:  ألس)أليي% 2٠.9نقطة رئمٌة يٌبلغ  ..20هارش رجرل  بح ألسدمأل  ألي حٌة برقدأل  ألنخفض  را ( جنٌه

1023  :1..1)%. 
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 البالس

 

 تحليل قساع البالس

 % أش:  يتة % نىثاألي بع ألي 

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       ربٌعا  أليبالط )باسيف رت  ر بع(

 %72 ..55.0 7.550 %55 1.551 5.1.. ر  

 %510 555 251 %5.5 521 ..5 يبنان 

 %.52 2.255 ....2 %50 5.505 551 ت دٌ  

 %50 03.500 00.004 %10 1.001 5.003 أجمال  مبيعات البالس 

 %5.. %55.5 %21.1 %2.. %..51 %55.1 ت دٌ  / إجرايً أليربٌعا  %

       

 %51 50693 44290 %14 01490 02095 إيرار مبيعات البالس )مليون ج.م( 

 %505 2... ..0. %501 7.5. 5.7. (1رتميط يع  أليبٌع )ج.  / 

 %.50 ..1. 5.7. %.50 1.2. 5... (1رتميط أليت لفة )ج.  /  

 %1. (77.5.) (07.7.) %77 (5..21) (5..55) ت لفة ربٌعا  أليبالط 

 %.50 .... 5.1. %5. 20.5 2.. رجرل ألي بح أليقطاع أليبالط

 %..5 %..7 %5.2 %(...) %..7 %0.. هارش رجرل ألي بح قطاع أليبالط 

 

 رلٌمن 1.2ألنخفض % رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق )19حج  ربٌعا  أليبالط بنيبة  نخفضأل: 1029من عام  نىالثاالربع 
 1 ألنخفض% )2. أليرحلٌة بنيبةحج  أليربٌعا   ألنخفض .1029رن عا   نىرلٌمن رت  ر بع فى ألي بع أليثا 2.2رت  ر بع( يٌبلغ 

على أليطلب أليذى ش:دنا  على ردأل  أليعارٌٌن  أليريتر  بايت ألرن رع أليضغط بيبب أجا أل  ش:   رضانرلٌمن رت  ر بع( 
أل تفع حج  ربٌعا  يبنان بنيبة ، بٌنرا رت  ر بع( 09.,222 ألنخفض% )20 بنيبة ت دٌ ألي ربٌعا حج   ألنخفض را  ،أليراضٌٌن

 .رت  ر بع( ٠.2,.2 تفع أل% )2٠

بنيبة  أليرحلٌةربٌعا  أليحج   نخفضأل ،ر بع( رت  903,.39ألنخفض % )22ربٌعا  بنيبة أليحج   نخفضألرقا نة باي بع ألييابق 
رت  ر بع( بيبب  323,٠٠0% )ألنخفض 2٠بٌنرا ألنخفض حج  ربٌعا  أليت دٌ  بنيبة رت  ر بع(.  210,2.3 نخفضأل% ).

     حج  ربٌعا  يبنان بنيبةبٌنرا أل تفع   ٌادة عد  ألاليتق أل  ألييٌايى فى يٌبٌا بايت ألرن رع أليتباطؤ أليرميرى فى ش:   رضان.
 .رت  ر بع( .0,90.% )أل تفع .٠

ي ٌادة يٌع س ألآلثا  أليت أل رٌة جنٌه يلرت  ألير بع  ..9.يٌبلغ رقا نة بايعا  ألييابق % 2رتميط  افً أيعا  أليبٌع بنيبة   تفعأل
. رقا نة نم ذيك ألي ٌادة فى نيبة ربٌعا  أليت دٌ  مربٌعا  يبنا سثنى عش  ش:  أليراضٌةيعا  فى ألييمق أليرحلٌة على ردأل  ألألس

نتٌجة ألنخفاض نيبة ربٌعا   يلرت ( جنٌه 22:  1029رن عا   مل% )ألي بع ألس.بنيبة  رتميط ألييع  نخفضباي بع ألييابق أل
 .أليت دٌ 

:  1023رن عا   نى)ألي بع أليثارلٌمن جنٌه  101.3% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ 1٠ألٌ ألدأل  أليبالط بنيبة  نخفض أل
رلٌمن  12٠.2:  1029رن عا   مل% ) ألي بع ألس23ألالٌ ألدأل  بنيبة ألنخفض  (. رقا نة باي بع ألييابق جنٌه رلٌمن 1.2.1

 .(جنٌه

% 3أل تفع رتميط ت لفة أليربٌعا  بنيبة رن خالل تحيٌنا  ألإلنتاج إال أنه قد  على ألي غ  رن أليتحيٌنا  ألي بٌ ة فى ت لفة أليبالط
 نتٌجة (ألير بع جنٌه يلرت  2.1.:  1023)ألي بع أليثانى رن عا   جنٌه يلرت  3.2.يٌبلغ  يابقرقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي

رتميط ت لفة   تفعرقا نة باي بع ألييابق أل تأثٌ  أليتضخ  ألير تفع خالل أليعا  ألييابق.م ذيك % 12ألإلنتاج بنيبة حج   نخفاضأل
مأليذى أدى إيى % .1ألإلنتاج بنيبة ألنخفاض نتٌجة  ،ر بع(يلرت  ألي جنٌه 2.2.: 1029رن عا   مل% )ألي بع ألس.أليربٌعا  بنيبة 

 . ٌادة ت لفة أليمحدة

 .1023رن عا   نىفى ألي بع أليثا جنٌهرلٌمن  10.2 بح رجرل برقا نة  جنٌهرلٌمن  3.1% يٌ ل 29بنيبة  بح أليرجرل ألنخفض 
. رقا نة باي بع ألييابق %(...: 1023  % )ألي بع أليثانى رن عا2يٌ ل  نقطة رئمٌة ...برقدأل  هارش رجرل ألي بح  نخفضأل را 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 01يٍ  2صفحت             0202أغسطس  02

 9.2(  را ألنخفض هارش رجرل ألي بح برقدأل  جنٌهرلٌمن  ....:  1029رن عا   مل% ) ألي بع ألس2.رجرل ألي بح بنيبة  نخفضأل
 .%(2..2:  1029رن عا   ملنقطة رئمٌة ) ألي بع ألس

 

ألنخفض % رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق )23يبة حج  ربٌعا  أليبالط بنألنخفض : 1029من عام  ة أشهر األولىتالسنتائج 
را بٌنرت  ر بع(  رلٌمن .ألنخفض  % )13ربٌعا  أليرحلٌة بنيبة أليألنخفض . رلٌمن رت  ر بع 22.2رت  ر بع( يٌبلغ  رلٌمن 1.2

، بٌنرا يٌبٌا فىمل ربٌعا  ألي بع ألس  ٌادةنتٌجة  رلٌمن رت  ر بع( 22٠,3.9أل تفع )% 12عا  أليت دٌ  بنيبة ٌأل تفع حج  رب
 (.رت  ر بع 20.,93 أل تفع ) %20  ربٌعا  يبنان بنيبة  تفعأل

يعا  على ردأل  ألس  ٌادةيٌع س ألالثا  أليت أل رٌة يجنٌه يلرت  ألير بع  20.2% يٌ ل إيى ٠رتميط  افً أيعا  أليبٌع بنيبة   تفعأل
 . م ٌادة نيبة ربٌعا  أليت دٌ  ألسثنى عش  ش: 

ميى رن عا  ش:  ألسأة تفى ألييرلٌمن جنٌه  229.1% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يتبلغ .2ط بنيبة ألٌ ألدأل  أليبالألنخفض  
 .(جنٌهرلٌمن  ..22٠:  1023ش:  ألالميى رن عا  أة ت) أليي 1029

ألير ايب نتٌجة بع جنٌه يلرت  ألير  ..٠.يٌبلغ  يابق% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألي2أل تفع رتميط ت لفة ت نٌع أليرت  بنيبة 
إنخفاض حج  ألإلنتاج بنيبة  تأثٌ مر    ىأليتضخ  ألير تفع ف :اى قابلتألي ألي فاءة مرش معا  أليمف  فى أليت لفةن  ٌادة عأليناتجة 

3%. 

 عن نفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق. جنٌهرلٌمن  3.2.  بحرقا نة برجرل  جنٌهرلٌمن  22.2% يٌ ل 3بنيبة   بحأليرجرل  أل تفع 
 %(.2..: 1023)ألين ف ألسمل رن عا   %9.1 رئمٌة يت ل ةنقط 2.3برقدأل   ميىش:  ألسأة تنيبة هارش  بح ألييتفع  أل  را 

 

 خالسات المياه

 

 خالسات المياهتحليل قساع 

 % أش:  يتة % انىألي بع أليث 

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       ربٌعا  خالطا  أليرٌا  )بايقطعة(

 %.. .5..7. .5.50. %.5 1...21 .51.57 ر  

 %5 5.525 50 %0 5.500 1 ت دٌ 

 %52 42.335 32.603 %52 01.245 05.215 )بالقسعة(إجمال  مبيعات خالسات المياه 

 %(5..) %5.. %0.0 %(1.5) %1.5 %0.0 ت دٌ  / إجرايً أليربٌعا  %

 %26 3193 3592 %50 0291 0690 إيرار مبيعات خالسات المياه )مليون ج.م(  

 %520 715.2 505.5 %..5 5..72 5007.1 رتميط يع  بٌع أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %501 5...1 115.1 %551 5..15 5...1 رتميط ت لفة أليقطعة )ج.  /قطعة(

 %.. (..25) (22.2) %.5 (5..5) (..5)   خالطا  أليرٌا ت لفة ربٌعا  

 %521 55.0 ...5 %551 ..1 5.7 خالطا  أليرٌا رجرل ألي بح 

 %... %25.1 %.... %52.0 %25.5 %5.5. خالطا  أليرٌا هارش رجرل ألي بح 
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 : 1029من عام  نىالربع الثا

عن نفس أليفت ة رن قطعة  022,.1قطعة رقا نة بـ  22,9.3% يٌبلغ 22بنيبة  1029رن عا   نىحج  ربٌعا  ألي بع أليثا نخفضأل
 .(قطعة ٠.2,.1:  1029رن عا   مل% ) ألي بع ألس1.حج  أليربٌعا  بنيبة  نخفضد ألرقا نة باي بع ألييابق فق .أليعا  ألييابق

 جنٌه 13.٠.:  1023رن عا   نى)ألي بع أليثا جنٌه يلقطعة 2..2,00% يٌ ل إيى 3.أل تفع رتميط  افى يع  بٌع أليقطعة بنيبة 
جنٌه  ..3.3: 1029ألي بع ألسمل رن عا  ) %10بنيبة  أل تفع رتميط  افى يع  بٌع أليقطعة. رقا نة باي بع ألييابق يلقطعة(
 يلقطعة(.

)ألي بع  رلٌمن جنٌه 2٠.2% رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق يت ل إيى 23رن أليعا  بنيبة  نى  ألٌ ألدأل  ألي بع أليثانخفضأل
رن عا   ملألي بع ألس % )29ألالٌ ألدأل  بنيبة  نخفض (. رقا نة باي بع ألييابق رن أليعا  ألجنٌهرلٌمن  ..29:  1023رن عا   نىأليثا

% بٌنرا بلغ  هذ  ألينيبة عن نفس ..1ٌ ألدأل  أليرجرعة يبة ألٌ ألدأل  قطاع أليخالطا  رن ألإل( . بلغ  ن جنٌهرلٌمن  29.3:  1029
 .أليرجرعةٌ ألدأل  إجرايى إ% رن 1.3أليفت ة رن أليعا  ألييابق 

يٌع س  جنٌه يلقطعة( 2..22:  1023يثانى رن عا  )ألي بع أل جنٌه يلقطعة 233.٠% يٌبلغ 22أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 
 جنٌه 2.9.3:  1029رن عا   مل)ألي بع ألس %9رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة   تفعرقا نة باي بع ألييابق أل. تش ٌلة أليرنتجا  أليرباعة

 يلقطعة(.

 را ( جنٌهرلٌمن  2.3:  1023رن عا   نى) ألي بع أليثارلٌمن جنٌه  ..٠يٌبلغ رقا نة بايعا  ألييابق % 22أل تفع رجرل ألي بح بنيبة 
 .% (19.٠: 1023رن عا   نى)ألي بع أليثا %22.٠نقطة رئمٌة يٌ ل إيى  21هارش رجرل ألي بح برقدأل    تفعأل

أل تفع هارش رجرل  ، بٌنرا(جنٌهرلٌمن  2..:  1029رن عا   مل) ألي بع ألس% 2رجرل ألي بح بنيبة  نخفضألرقا نة باي بع ألييابق 
 .%(2.٠.:  1029رن عا   مل)ألي بع ألسنقطة رئمٌة  ٠ألي بح برقدأل  

:  1023رن عا   نى)ألي بع أليثا% رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  ة ..22 ٌ ل أليىنيبة رجرل  بح قطاع أليخالطا  ي  تفعأل
رئمٌة  نقطة ٠.2رقا نة باي بع ألييابق أل تفع  نيبة رجرل  بح قطاع أليخالطا  رن رجرل ألي بح أليرجرع يلش  ة برقدأل ( %..2

 %(.2.٠: 1029)ألي بع ألسمل رن عا  

 

 : 1029ة أشهر االولى من عام تنتائج الس

 .قطعة( 12.,9) ألنخفض 1023نفس أليفت ة رن عا  ب% رقا نة 10بنيبة  1029عا  ألين ف ألسمل رن حج  ربٌعا  ألنخفض 
 ٌادة ألسيعا  أليتى تش ٌلة أليرنتجا  م نتٌجةجنٌه يلقطعة  90٠.٠% يٌ ل إيى 10 افى رتميط يع  بٌع أليقطعة بنيبة  أل تفع

 تر  على ردأل  ألسثنى عش  ش:  أليراضٌة.

:  1023رلٌمن جنٌه )ألين ف ألسمل رن عا   2.9.يت ل  رقا نة بنفس أليفت ة رن أليعا  ألييابق %2بنيبة  ألالٌ ألدأل  ألنخفض 
 .رلٌمن جنٌه( ....

% ..1أليفت ة أليرقا نة رن أليعا  ألييابق  ىبلغ  نفس ألينيبة فنرا %، ب1.9ٌنيبة إٌ ألدأل  أليخالطا  رن ألإلٌ ألدأل  أليرجرعة بلغ  
 رن أليربٌعا .

يٌع س  رلٌمن جنٌه( 2...2:  1023)ألين ف ألسمل رن عا   جنٌه يلقطعة 229.2% يٌبلغ 2أل تفع رتميط ت لفة أليقطعة بنيبة 
 .تش ٌلة أليرنتجا  أليرباعة

 را أل تفع هارش رجرل ( جنٌهرلٌمن  22:  1023رن عا   ألين ف ألسمل)رلٌمن جنٌه  3..2% يٌبلغ 12رجرل ألي بح بنيبة   تفعأل
 .% (19.2: 1023رن عا    ألين ف ألسمل) %..3.نقطة رئمٌة يٌ ل إيى  3.3ألي بح برقدأل  

 .% (2.2: 1023)ألين ف ألسمل رن عا   % ٠..أليرجرعة  رجرل  بح أليخالطا  باينيبة إيى رجرل  بحأل تفع  نيبة 
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  المركز المال 

رلٌمن جنٌه(  1,30٠.2 :1023) جنٌهرلٌمن  3....,1% يتبلغ 1بنيبة  1029ٌمنٌم قٌرة أ مل ش  ة يٌيٌ م بن:اٌة  نخفض أل
 .1029 خالل ألين ف ألسمل رن عا  مأليعرالء مألس مل أليثابتة ألينقدٌةنخفاض   ٌد ب فة أيايٌة نتٌجة أل

أل تفاع  نتٌجةب فة أيايٌة رلٌمن جنٌه(  2..2,90 :1023) .جنٌهرلٌمن  2,923.2% يتبلغ 1يت ألرا  بنيبة إجرايً ألإل  أل تفع
 .1029أ  دة أليق مض خالل ألين ف ألسمل رن عا  

بن:اٌة  جنٌهرلٌمن  21.2.,2رقا نة بـ  جنٌهرلٌمن  2,2٠2.9يٌبلغ   جنٌهرلٌمن  221.3% را ٌعادل 3أل تفع إجرايى أليدٌن بنيبة 
 .1023عا  

بن:اٌة  جنٌهرلٌمن  2,2٠2.1رقا نة بـ  هرلٌمن جنٌ 2٠.2.,2يٌبلغ  جنٌهلٌمن ر 222.1ٌعادل  % را.2 تفع  افى أليدٌن بنيبة أل
 .1023عا  

 .1023فً ن:اٌة عا   1..2رقا نة برعدل  ..2% يت ل إيى 13.2بنيبة  أل تفع  نيبة  افى أليدٌن إيى حقمق أليرل ٌة

رلٌمن جنٌه  ٠..,2رقا نة بـ  هرلٌمن جنٌ 33.٠.,2يٌبلغ  رلٌمن جنٌه ..21% أم را ٌعادل 2أل تفع  أس أليرال أليعارل بنيبة 
  نتٌجة يإلنخفاض فى أليدألئنٌن. 1023بن:اٌة عا  
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 التسورات الراهنة والنظرة المستقبلية

رع ألنخفاض حج  أليربٌعا  فى ر    1029تتع ض إٌ ألدأل  يٌيٌ م يضغمط فى عا   :1029عام ل النظرة المستقبلية

ٌُخّفض رتميط أيعا  أليت دٌ دٌ  م ان يذيك أث  رضاعف نتٌجة تقمٌة هارة يلجنٌه ألير  ى مأليذى بمأليت  نفس  ىف دم   

 ر   إيى أل تفاع أليت ايٌف. ىف ضاعففٌه أليتضخ  ألير ىٌؤد ىأليمق  أليذ

بعض ن ر معا أليرش تعمض ألالنخفاض رع ضعف أليربٌعا  أليتجا ٌة بش ل خاص م ىف حلٌةتيتر  أحجا  أليربٌعا  ألير

ألسدمأل  ألي حٌة  ىرمأل نة ذيك رن خالل إضافة رم عٌن جدد، متقدٌ  ع مض أيعا  جدٌدة أقل ف أليش  ةألالنخفاض. تحامل 

   ألإلدأل ة على ف ض  قابة  ا رة فً أليمق  نفيه، تُ  .معا اليت:دألف ألير ٌد رن أليرش  أليعرل مأليبالط م ٌادة ج:د ف ٌق

 .أنشطتناا ٌضاعف أليضغط على على ش مط أليدفع معلى  ٌادة ألسيعا  رر

، مي ن ىألي بع أليثانربٌعا  ألنخفاض فى مفً مق   تابة هذأل أليتق ٌ ، نش:د إيتر أل  هذأل أليضعف، منحن نتمقع بعض أليتحين 

 ال ٌ ألل غٌ  ريتق . تحينحتى هذأل ألي

رن ما  ألسدمأل  ألي حٌة رنخفضة. بدألٌة أليعا  بٌنرا  ان  ربٌع ى ،  ان  ربٌعا  أليبالط قمٌة بش ل خاص فٌ دتأليأيمألق فً 

أليعا   ألسمل رن ن فأليفى  ألسش:  أليرقبلة بيبب تجدد ألي  ألع فً يٌبٌا. ىألير جح أن تنخفض  اد أل  أليبالط بش ل  بٌ  ف

 ألي ئٌيٌٌن.أليت نٌع يلغٌ  عرالء  رع ألثنٌن رنم ذيك  رنخفضةأليررل ة أليرتحدة  ىألسدمأل  ألي حٌة ف د أحجا  ربٌعا عتُ 

فتح عرالء جدد مقطاعا  أيايٌة رن شأن:ا عرالء جدد متقم  بتطمٌ  ياليل بدفع عن ط ٌق أليرمأل نة ذيك    ةأليشتحامل 

 ألإلدأل ةمفى أليمق  نفيه تيعى . 1010أم أمألئل عا   1029حتى ن:اٌة عا   تحقق ذيكأال ٌ  جحرن ألير يمقٌة يلش  ة مي ن

 نرم أليربٌعا .ي أليف ص ألنت:ا ذيك عن ط ٌق  يتعمٌض

مأليٌم م رقابل أليدمال . إذأل  ىرن أليجنٌه ألإليت يٌن مضعف  ال   ىقمة أليجنٌه ألير   بيبب ا  ضغمط ا  أٌض أل د اجه ألي يتمأل

 بعد ت جرت:ا يلجنٌه ألير  ى  ايدمال ب اد أل  أيعا  أليذأل يمف ٌقلل رن أليريتمٌا  أليحايٌة، فإن ههذ  عند  ظل  أيعا  أليعرلة

 ىبحمأليألسيعا  أليرحلٌة  أليش  ة أيعا  أليت دٌ  م   فع٪. 20مألإليت يٌنً بنحم  رن أليٌم م  ذيك  اد ألتتنا٪ م2بحمأليً 

 .فقط ألسيعا  ىج ء رن أليخيا ة فٌعمض ذيك ي، مي ن  1029٪ خالل ألسش:  ألس بعة ألسميى رن عا  2

إيى  ىؤدأن ٌ –يٌيٌ م  ش  تنا حاية ىف -هم رن شأنه ٌميٌم، أعلن  أليح مرة عن جمية أخ ى رن خفض أليدع ، مش:  فً 

هذ  ألي ٌادأل  إيى  ى٪. رن أليرتمقع أن تؤد .1أيعا  مقمد أليدٌ ل بنيبة  ى٪ م ٌادة ف 20أيعا  ألي : باء بنيبة فى  ٌادة 

مٌف ض ألير ٌد رن أليضغمط إيى  فع رعظ  ت ايٌف أليردخال  يلش  ة  ىأل تفاع أليتضخ  فً ر   فً ألي بع أليقاد  ررا يٌؤد

 أليت ايٌف. ىتش:د  ٌادة  بٌ ة فمف ي ن يٌيٌ م يم، ايٌفأليت  ىرن بعض أليتضخ  ف ىيجنٌه أليقمقد ٌخفف ألم. على أليريت:ل ٌن

ت:دف أليش  ة إيى م. همحجر ة هذأل ألإلنخفاض عب أليتنبؤ بي عرن أليي ن ميتفٌد يٌيٌ م رن ألنخفاض أيعا  أليفائدة، تقد 

أن تظل ألي:مألرش تح  أليضغط خا ة مأن  رن ألير جحغٌ  أنه أليت ايٌف،  ىرباد أل  أليمف  فرن خالل تعمٌض أليتضخ  

 ألقت ادٌا  أليحج .عد  تحقٌق إيى  حملألنخفاض أليربٌعا  يٌت

تثبٌ  أم تخفٌض أليدٌمن  را فعل   ىيعرالء يرحامية ألاليتر أل  فألض أليرخ من مش مط دفع ٌخفتتتطلع يٌيٌ م إيى رمأل لة 

 ىي ن أليش  ة تأرل فم ٌادة أليدٌن، إيى  1029ن عا  ألي بع أليثانً ر ىألنخفاض أليربٌعا  مألإلنتاج فأدى  .1023فً عا  

 أليرخ من. ىف ة ٌرن خالل تخفٌضا   ب ىتعمٌض ذيك فً ألين ف أليثان

تيتعٌد ألييمق إيى أن رن أليعا ، فإن:ا يتظل تح  أليضغط  ىألين ف أليثان ىتقلٌل خيائ ها ف ىحٌن أن أليش  ة تأرل فى ف

 أل ئداع حد رنت ىا  ألسيايٌة أليت ٌبتحين أليدٌنارٌٌيرح ررا  ،ىألير  أليجنٌه ضعف ٌنخفض أيعا  أليفائدة متم عافٌت:ا

 أليتشغٌل.

 



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
 

 

 01يٍ  03صفحت             0202أغسطس  02

أليتى تمألجه ت ايٌف إنتاج  -خالل أليينمأل  أليقلٌلة أليراضٌة، مجد  ش  ة يٌيٌ م يبنان  :(تحريث) -إعارة هيكلة ليسيكو لبنان

ٌة على ردأل  أليينمأل  أليراضٌة، مقد ت من يدٌ:ا يلب متدفقا  نقدٌة نفي:ا رع نتائج -باهظة، ميمق رن رش مرنافية رت ألٌدة 

 .رخ من مدٌمن  بٌ ة

نتٌجة يذيك، ق   رجلس ألإلدأل ة إعادة هٌ لة أليش  ة. م ان ألي:دف رن عرلٌة إعادة ألي:ٌ لة هذ  هم تح ٌ  ألينقدٌة أليرترثلة فى 

 .رخ من مأ ألضى يبنان يتخفٌض أليدٌمن مإنشاء أعرال ر بحة متدفقا  نقدٌة إٌجابٌة

( خفض أليت لفة مخفض أليطاقة 2، بدأ  يٌيٌ م فى تنفٌذ خطة إعادة هٌ لة ش  ة يٌيٌ م يبنان رن خالل:)1029أمألئل عا   فً

( أليت  ف فى ألس مل أليعقا ٌة يتح ٌ  ألينقدٌة متخفٌض .( خفض أليرخ من يتح ٌ  ألينقدٌة متخفٌض أليدٌمن )1ألإلنتاجٌة )

 .إيى ر   يرمأل لة عرلٌات:ا بعد تخفٌض أليرخ من ( نقل أليغايبٌة أليعظرى رن ألإلنتاج2أليدٌمن )

رن  بحٌة مأن تحقق  1010عند ألالنت:اء رن خطة إعادة ألي:ٌ لة، رن أليرتمقع أن ت بح تدفقا  يٌيٌ م يبنان إٌجابٌة بحلمل عا  

 .1012عا  

قد ت  تنفٌذ ع مض ت مٌجٌة محتى ألآلن، فإن خطة إعادة ألي:ٌ لة على أليريا  أليريت:دف رع تخفٌض عدد أليرمظفٌن مألإلنتاج. م

% على ألي غ  رن ظ مف ألييمق 22ي ٌادة ربٌعا  رخ من ألييلع بطٌئة أليح  ة مألي أل دة ررا أدى إيى نرم ألإلٌ ألدأل  بنيبة 

، رع ف اعدأل   1029ييد أى فجمأل  فً أليرخ من ألبتدألء رن أمألخ  عا   ألي عبة. ٌت  نقل ألإلنتاج إيى ر   ميٌ من جاه أل  

 .معة بش ل  بٌ خفض ت ايٌف أليرجر

مبايفعل، معلى ألي غ  رن ت ايٌف إعادة ألي:ٌ لة، فقد أد  هذ  ألإلج ألءأل  إيى تخفٌض  بٌ  فى أليت ايٌف ألينقدٌة ررا مف  حمأليى 

 .رلٌمن دمال   نتٌجة رباش ة يخطة إعادة ألي:ٌ لة 2.2

ع ألنخفاض ألإلنتاج أليذى أدى بدم   إيى  ٌادة مرع ذيك، فقد أث   إعادة ألي:ٌ لة تأثٌ أل  يلبٌا  على قائرة ألس با  مأليخيائ  ر

ت ايٌف أليمحدة، م ذأل خيائ  ع مض أليرخ من أليت مٌجٌة متيمٌة ن:اٌة خدرة أليرمظفٌن، ررا أضاف ت ايٌف إضافٌة على قائرة 

 من. عندرا تنت:ى أليغايبٌة أليعظرى رن عرلٌة تخفٌض أليرخ 1010ألس با  مأليخيائ . مرن أليرتمقع أن ٌيتر  ذيك طمألل عا  

رعظ  أليربٌعا  فى يبنان قادرة رن ر   بت ايٌف إنتاج رنخفضة، فإننا نتمقع حدمث تحين فً ألي بحٌة.  يت من 1012فى عا  

رلٌمن دمال  فٌرا ٌتعلق بإج ألءأل   ..2بحمأليى تقد  ، حدد  ألإلدأل ة خيائ  إضافٌة 1029فً ألسش:  ألييتة ألسميى رن عا  

 .أن جرٌع هذ  أليخيائ  ألإلضافٌة تق ٌبا  يٌي  خيائ  نقدٌةإعادة ألي:ٌ لة. رن ألير:  رالحظة 

يبنان. مقد  ىإن رفتا  إعادة ألي:ٌ لة ألي ارلة يلش  ة مأليتدفق ألينقدى أليي ٌع يش  ة يٌيٌ م  رجرمعة هم بٌع فائض أليعقا أل  ف

هذأل، مي ن أليظ مف . مال ت ألل ألإلدأل ة تعرل على 102٠رلٌمن دمال  فى عا   0.ع ضنا أ ألضى فائضة يلبٌع قٌرت:ا 

ألالقت ادٌة مألييمقٌة أليحايٌة تعنى أن أليبٌع فى أليريتقبل أليق ٌب غٌ  رحترل، مأن قٌ  هذ  ألس ألضى أليٌم  يت من بال شك 

 .رنخفضة بايرقا نة يلتقٌٌ  أليذى ت 

 ينتائج ألإلخبا ٌة.نش ة أل ىف ة بع ين ل تعت   ألإلدأل ة رمأل لة تحدٌث أليريتثر ٌن بشأن أليتقد  أليرح   فى إعادة ألي:ٌ لة 
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 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد أليش  ا  ألي ألئدة فً إنتاج ألسدمأل  LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY يٌيٌ م ) ر  ألسي:  :
ر   ، مبخب ة ت ٌد عن فى  ب  أليش  ا  أليرنتجة يلبالط أألي حٌة مبايجمدة أليت دٌ ٌة بايش ق ألسميط مأٌضا مألحدة رن 

  ناعة مبخب ة أٌضا فً أعرال أليت دٌ  إيى ألسيمألق أليرتطم ة ت ٌد عن عش أل  أليينٌن.هذ  ألي فًعارا  20
 

تترتع يٌيٌ م بر ألٌا تنافيٌة نتٌجة ألالنخفاض ألي:ا  فً ت لفة أليعراية مأليطاقة مألاليتثرا  أليناتجة عن أليحج  ألالقت ادي يلنشاط 
مٌقٌة يش  ة يٌيٌ م تعترد على أليتخدأل  ر ألٌا أليت لفة . إن ألإليت ألتٌجٌة أليتيفً ر  مأليرمقع أليجغ ألفً مألاليت ألتٌجً 

 . تنافيٌة اليت:دألف أليحج  ألس ب  رن ألييمق بجمدة عايٌة مبأيعا 
 

، مي:ا تمألجد ها  بايررل ة أليرتحدة مبأيمألق أخ ى ألي حٌة تقم  يٌيٌ م بت دٌ  را ٌ ٌد عن ن ف إنتاج:ا رن ألسدمأل 
ٌت  ت دٌ ها تحرل ألالي  مأليعالرة أليتجا ٌة أليخا ة بلٌيٌ م رع إن:ا تنتج أٌضا عدٌدة بأم مبا، مألن رعظ  ألي رٌا  أليتً 

  برا  ا  معالرا  تجا ٌة يش  ا  أم مبٌة.
 
 

 لمزير من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاه  ج. غ غم 
   + .10 223 0022  تلٌفمن:
   + .10 223 0019  فا س:
  tgargour@lecico.com :ألي ت منًب ٌد 

 

 

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

 
أم تتراثل   برا تتطابق أليتًهذ  ألينش ة قد تحتمى بعض ألسيفاظ "قمألئ  ألينظ ة أليريتقبلٌة" تتعلق بأعرال ممظائف أليش  ة م

رع أليتخدأل  ألحد رف دأل  عل  ألير طلحا  رثل "يمف" "تخطٌط" "تمقعا " "تنبؤأل " أم را شابه ذيك رن أليتعبٌ أل  أم 
أم أليخطط. رثل هذ  أليقمألئ  قد تتضرن م فا يخطط ألاليتثرا أل  أم بعض أليتطمٌ أل  أليجا ٌة   برناقشة بعض ألاليت ألتٌجٌا

تحرل نيبة رن  أليتًألإل دأل أل  أليريتقبلٌة أم أليرمضمعا   فًس مج:ة نظ  أليش  ة بايش  ة،  مهذ  أليقمألئ  أٌضا قد تع 
قد  أليتًأليرخاط  أم عد  أليتأ د أم أليف مض.  ثٌ  رن أليعنا   قد تيبب ألينتائج أليحايٌة أم ألسدألء أم أليتنفٌذ سهدألف أليش  ة م

ثل أليعبا أل  ألييابق ألإلشا ة إيٌ:ا "قمألئ  ألينظ ة  برا تعب  أم ت من رف:مرة ضرنٌا بر أليتًتختلف رع ألينتائج أليريتقبلٌة 
   يذيك ي   أليتنمٌه مأليتنبٌه. “.أليريتقبلٌة
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 قائمة الرخل المجمعة   -ليسيكو مصر 
 

 قائمة الرخل 

 % يتة أش:  % انىألي بع أليث 

 29/28 1028 1029 29/28 1028 1029 )رلٌمن ج. (

       

 %20 0.35592 0.03696 %55 12592 52295 صاف  المبيعات 

 %57 (5.050.0) (5..5.01) %.5 (1.0.5)  (..1.2)  ت لفة أليربٌعا   

 %65 06592 05090 %46 00494 5190 مجمل الربح 

 %(1.0) %55.7 %7..5 %(5..) %57.5 %5.1 هارش رجرل ألي بح )%( 

       

 %.5 (75.1)  (5..7)  %5. (0.1.)  (....)  ر ا ٌف تم ٌع

 %502 (5.5.)  (..50)  %500 (5.1.)  (5.2.)  إدأل ٌةر ا ٌف 

 %. 5.1. ..7 %5 11.1 2.. تشغٌل أخ ي  إٌ ألدأل

 %502 (25.2)  (25.5)  %502 (55.2)  (..55)  ر  مفا  تشغٌل أخ ي

 %0 06495 094 - 5095 (3090)  أرباح التشغيل

 %(55.5) %52.5 %0.2 - %55.5 - هارش أ با  أليتشغٌل)%(

       

 - 0.0 2.1 - 0.0 (0.0)  أليتثرا أل إٌ ألدأل  

 %.. 0.. 2.1 - (...)  ..5 ترمٌلٌة إٌ ألدأل 

 %1. (0..52)  (501.5)  %2. (5..5)  (12.5)  ر  مفا  ترمٌلٌة 
 - 4491 (2191)  - 0391 (5396)  الربح قبل الضريبة وحقوق األقليةالخسارة/ 

 هارش ألي بح قبل أليض ٌبة محقمق ألسقلٌة
- 5.5% - - ...% - 

 %5. (20.7)  (55.7)  %5. (..5)  (...)  ض ألئب دخل أليعا  

 - 5.. (5.2)  - 0.1 (0.5)  ض ألئب أليدخل أليرؤجلة 

 - 0592 (00591)  - 491 (5195)  الربح بعر الضريبة)الخسارة(/

 - %2.5 - - %0.7 - هارش ألي بح بعد أليض ٌبة

       

 %551 ..0 0.7 %5.. 0.2 5.0 حقمق ألسقلٌة 

 - 0293 (00492)  - 492 (5692)  الربح )الخسارة(/صاف  

 - %2.2 - - %0.7 - هارش  افً ألي بح)%(
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 قائمة المركز المال  المجمعة –ليسيكو مصر 
 

 قائمة المركز المال 

 ٌمنٌم 0. )رلٌمن ج. (

1029 

دٌيرب   2.
1023 

 /  1029  :شأ ٠

 )%( 1023عا  
    

 %75 5.5.5 1...5 ألينقدٌة مألاليتثرا أل  ق ٌ ة ألسجل

 %500 50.7.2 ....50 أليرخ من

 %57 751.5 7.2.0 ردٌنمن

 %5.5 5..2 5.1. ريتحق رن أط ألف ذمي عالقة

 %21 0.26090 0.20293 إجمال  األصول المتراولة
    

 %.5 ..575 ..5.0 األصٕل انثبثزخ )صبفٙ(

 %50 ..5. 5..2 أصٕل غٛش يهًٕعخ 

 %502 5.2 ..7. يششٔػبد رسذ انزُفٛز 

 %.5 ...5 ..52 اعزثًبساد أخش٘

 %.55 55.2 1..5 أٔساق لجط غٕٚهخ األخم

 %25 14494 10195 إجًاني األصىل طىيهت األجم 

 %25 0.52695 0.13195 إجًاني األصىل 
    

 %.50 2.0..5 ...5.5 ثُٕن عست ػهٙ انًكشٕف

 %.51 20.0 5.7. خالل انؼبو  ألغبغ رغزسك انغذاد

 %52 ..555 571.5 يٕسدٌٔ ٔأٔساق دفغ 

 %2. 5..2. ..251 سصذِ دائُخ أخش٘ أ

 %575 5.5 ..2 غشاف رٔ٘ ػاللخيغزسك أل

 %505 ..0 ..0 يخصصبد

 %22 0.51295 0.54594 إجًاني االنتساياث انًتذاونت
    

 - 0.0 5..5 لشٔض غٕٚهخ األخم

 - 0.0 5.. ٕٚهخ األخمانزضايبد أخشٖ غ

 %.5 ..5 7.. يخصصبد

 %501 ...2 5..2 ًؤخهخ انظشٚجخ انذخم 

 %306 3091 02390 طىيهت األجم  ثإجًاني االنتسايا

 %020 0.22394 0.24595 ثإجًاني االنتسايا
    

 %62 0095 0591 حقىق األقهيت 

 %500 00.0. 00.0. سأط انًبل انًصذس

 %2. ...17 ..55. اززٛبغٛبد 

 %.. ..25 ...5 اإلسثبذ انًسزدضح

 %505 (...55) (5..55) انؼبو انفزشح /  خغبئشصبفٙ 

 %55 55294 11396 إجًاني حقىق انًهكيت 

 %25 0.52695 0.13195 إجًاني حقىق انًهكيت واالنتساياث  



  نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
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 المجمعة الترفقات النقريةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 % ش: ة أتي قائمة الترفقات النقرية

 23/  29  1023 1029 )رلٌمن ج. (

    الترفقات النقرية من أنشسة  التشغيل 

 - ..25 (5..55)  أليفت ة    / خيا ة   افً  بح

 %555 ...1 ..15 إهالك ألس مل أليثابتة مف مق أليت جرة 

 %5.. ..0 5.5 أليت:الك ألس مل غٌ  أليرلرمية مف مق أليت جرة 

 %5. 20.7 55.7 ض ألئب أليدخل عن أليفت ة

 %2.. (..50)  (..1.)  ض ألئب أليدخل أليردفمعة

 - (...)  ..5 ض ألئب أليدخل أليرؤجلة

 - (10.5)  ..0 أ با   أيرايٌة

 %.5 57.1 ..2 مف مق أليت جرة  تدعٌ  أليرخ  ا

 %55 (0.0)  (0.0)  إيغاء رخ  ا  ألنت:ى أليغ ض رن:ا

 %5.5 22.7 25.7 ح ة أليعارلٌن فً ألس با  

 - ..5 (7.5)   ٌادة / )نقص( بحقمق ألسقلٌة ألي

 %0. 50.2 2.. ألي ٌادة / )نقص( فً ألحتٌاطً أليت جرة

 %1 (...)  (0.2)  )ألي ٌادة( / نقص بايرخ من 

 - (....5)  ..25 )ألي ٌادة( / نقص فً أليردٌنمن 

 - 7.1. (5.0.)  ألي ٌادة / )نقص( فً أليدألئنمن

 %2. (5..2)  (50.1)  رخ  ا  ريتخدرة

 - (2.0)  5.7 أليف ق أليناتج رن خ   أم ألق أليقبض طمٌلة ألسجل

 %055 (3294)  (6092)  صاف  النقرية من أنشسة  التشغيل

    الترفقات النقرية من أنشسة االستثمار 

 %0. (7.5.)  (7.5.)  إضافا  ألس مل أليثابتة مأليرش معا  تح  أليتنفٌذ

 - (0.0)  (0.1)  ألس مل غٌ  أليرلرمية

 - (0.5)  5.0 صبفٗ انزغٛش فٗ االعزثًبساد انًزذأنخ األخشٖ

 %2 55.0 5.1 رتح ال  رن بٌع أ مل ثابتة

 - 5.5 (5..)   ٌادة / نقص فً أم ألق قبض طمٌلة ألسجل

 - 0291 (4292)  صاف  النقرية من نشاس االستثمار

    الترفقات النقرية من أنشسة التمويل 

 - (50.0)  5..5 يق مض طمٌلة ألسجل  ٌادة / )نقص( فً أل

 - (2..5)  55.7 ياليت ألرا  طمٌلة ألسجل أليج ء أليحايً ٌادة / )نقص( فً 

 %5.5 (1.7.)  (1...)  عارلٌنيل تم ٌعا  أ با 

 - (5592)  0590 صاف  النقرية من أنشسة التمويل 

 %24 (1191)  (1092)  صاف  التغير ف  النقرية وما ف  حكمها خالل الفترة

 %505 (5.525.2)  (5.5.1.2)   افً ألينقدٌة مرا فً ح ر:ا أمل أليفت ة

 %020 (0.02695)  (0.00590)  صافي انُقذيت ويا في حكًها أخر انفترة

    

 


