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 9102عام  نتائج أعمال
 

 ( نتيئج  LCSW.CA; LECI EY) صي  ألسسي: : أعلنت لٌسيٌو  صري  :1010 فبراير 12في  اإلسكندرية

 .1029صن عئ    ألبعأللألل بع  عنألسعصئل أللصجصعة 

 نتائج الشركة  عليلمحه 
 

 1029من عام  لرابعالربع ا
 

 لطبع اٌصؾٟ(2 ٪١ٍِ4828ْٛ ع١ٕٗ ) 40025ٌزجٍغ  ٪02اإل٠شاداد ثٕغجخ  ذٔخفعا ِٓ 

 غ ـج١ٌٍ ٪91ُ اٌّج١ؼبد ثٕغجخ ـؽغ طـأخف١ٕٗ، وّب ـ١ٍِْٛ ع 723ٍغ ـٌزج ٪91ئ٠شاداد اٌصؾٟ ثٕغجخ  ذـأخفع

 رصذ٠ش(2 ٪ ١ٍِ3529ْٛ لطؼخ ) 9

 جٍغ١ٌ  ٪05ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفط١ٍِْٛ ع١ٕٗ، وّب  91521ٌزجٍغ  ٪00ئ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  أخفعذ   

 رصذ٠ش(2 ٪7428ْ ِزش ِشثغ )١ٍِٛ 521

 71ّج١ؼبد ثٕغجخ اٌؽغُ  أخفطوّب ١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  02.4ٌزجٍغ  ٪08ئ٠شاداد خالغبد ا١ٌّبٖ ثٕغجخ  أخفعذ٪ 

 لطؼخ2  ١ٌ09,720جٍغ 

 ٌػٓ ػبَ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 9125 ذثٍغ خرشغ١ٍ١خغبسح ث١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ  43 ذثٍغ خ١رشغ١ٍخغبسح  شاثغعغً اٌشثغ ا

02982 

 ػٓ ػبَ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 1021 خغبسح١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ثصبفٝ  1427 ذثٍغخغبسح  ٝصبف ٌشاثغا عغً اٌشثغ

02982 

 1029عام   
 

 لطبع اٌصؾٟ(2 ٪ ١ٍِ1227ْٛ ع١ٕٗ )  0,751.8ٌزجٍغ ٪97اإل٠شاداد ثٕغجخ  أخفعذ ِٓ 

 جٍغ ١ٌ ٪90ثٕغجخ ؽغُ اٌّج١ؼبد  أخفط وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  9,591.0ٌزجٍغ  ٪90ئ٠شاداد اٌصؾٟ ثٕغجخ  أخفعذ

 رصذ٠ش(2 ٪ ١ٍِ18.9ْٛ لطؼخ ) 5.3

 ١ٌجٍغ  ٪91ؽغُ اٌّج١ؼبد ثٕغـجخ  أخفط وّب١ٍِْٛ ع١ٕٗ،  84125ٌزجٍغ  ٪94ئ٠شاداد اٌجـالغ ثٕغجخ  أخفعذ

 رصذ٠ش(2 ٪١ٍِ0129ْٛ ِزش ِشثغ ) 09.1

 07ٌّج١ؼبد ثٕغجخ ؽغُ ا أخفط ّبو، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 3320ٌزجٍغ  ٪92ثٕغجخ  خالغبد ا١ٌّبٖ ئ٠شاداد أخفعذ٪ 

 لطؼخ2  ١ٌ80,154صً اٌٝ 

 ًػٓ ػبَ  ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 94223رشغ١ٍٟ  شثؼث١ٍِْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ  8820 ذثٍغ ١خرشغ١ٍخغبسح  0291ػبَ  عغ

 ١ٍِ2ْٛ ع١ٕٗ( ٠3125زعّٓ ئ٠شاداد اعزضٕبئ١خ ثم١ّخ ) 0298

 ً2 0298ػٓ ػبَ  ١ْٗٛ ع١ٍِٕ 99527 خغبسح١ٍِْٛ ع١ٕٗ، ِمبسٔخ ثصبفٝ  01827 ذثٍغ خغبسح 0291ػبَ  عغ  
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ثبٌغ اٌصؼٛثخ ِغ ظؼف  ػبِب   0291وبْ ػبَ  : جٌس صجلس ألإلدأل ة بق له - قد علق أللسٌد / جلب ت غ غ  

ثبألصِخ االلزصبد٠خ فٟ ٌجٕبْ ٚئػبدح ا١ٌٙىٍخ اٌزٟ ثذأٔب٘ب  ب  رأصشد ٔزبئغٕب أ٠ع اٌطٍت فٟ ِصش ػٍٝ ِذاس اٌؼب2َ

 2ثبٌغخ األ١ّ٘خ اِش ٚرٌه ػٍٝ صبدسارٕبٛٙاٌشاداد ٠ٚٝ رم١ٍص االدد لٛح اٌغ١ٕٗ اٌّصشٜ اٌأوّب ٕ٘بن2

ذ٠ْٛ ٚثبٌزبٌٟ ثزٌٕب عٙذا  خبصب  اٌ، اٌزأوذ ِٓ ػذَ ص٠بدح ِغز٠ٛبد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌزشغ١ٍٝ ٜسأ٠ٕب أٔٗ ِٓ اٌعشٚس

١ٌف ِصشٚفبد اٌزشغ١ً ٚرىب ٝثزىٍفخ ف ٝ٘زا ٠أرٚ 2ٜٚاٌزذفك إٌمذ أسصذح اٌؼّالءٌٍغ١طشح ػٍٝ اٌّخضْٚ ٚ

 2، رّىٕب ِٓ رخف١ط ِغز٠ٛبد اٌذ٠ٓ ثشىً ٘بِش0291ٟ، خالي ػبَ ٔز١غخ ٌزٌهٌٚىٕٙب ظشٚس2ٗ٠  اٌزص١ٕغ

فٟ اٌغٕٛاد اٌّمجٍخ ِغ أخفبض  ؾٍٝٓ اٌّزٛلغ أْ ٠زؼبفٝ اٌطٍت اٌّّف رذػٛ ئٌٝ اٌزفبؤي2 ب  أْ ٕ٘بن أعجبث ٔؾٓ ٔإِٓ

 2شرفؼخأخفبض ِؼذالد اٌفبئذح اٌّظغٛغ اٌزمشف ٚ

ب ِٓ اٌصٕبػبد وّب ٠زعؼ ٌٔؾىِٛخ اٌّصش٠خ رغزغ١ت ثشىً ِزضا٠ذ ٌٍصؼٛثبد اٌزٟ ٔٛاعٙٙب ٔؾٓ ٚغ١ش٠جذٚ أْ ا

 2ِٓ ثذا٠خ رخف١ط أعؼبس اٌغبص ٚاٌذػُ اٌّجبشش ٌّخزٍف اٌصٕبػبدرٌه 

اٌزص١ٕغ ٌٍغ١ش فٟ وً ِٓ لطبػٟ  دػّالء رصذ٠ش عذِٓ  اٌؼذ٠ذ رجذأ فٝ عزةأْ  0202رزٛلغ اإلداسح فٟ ػبَ 

فٝ وال  ٌّششٚػبد ٚاخزشاق االعٛاق اٌغذ٠ذحٚرجزي اإلداسح عٙٛد٘ب ٌض٠بدح اٌزٛعغ فٝ ا 2لطبع اٌزغضئخ٠عب فٝ أٚ

 2حاٌّزؾذ خِٓ ِصش ٚاٌٍّّى

ٚخفط  ِٜٓ خالي خفط اإلٔزبط ثشىً عزسأفعً فٟ رؾم١ك ٔزبئظ  فٝ ٌجٕب١ْٙىٍخ اٌثبٌفؼً ثذأد ػ١ٍّخ ئػبدح 

 ِٓ اٌؼب2َ ٝإٌصف اٌضبٔٚرٌه خالي  ئ٠غبث١خٌٝ رذفمبد ٔمذ٠خ ئدٜ أٚرخف١ط اٌّخضْٚ ِّب اٌزىب١ٌف ثشىً وج١ش 

ح ِغ ؽذٚس لٛأوضش جمٝ زع بٔٙأٔأًِ ٌٚىٕٕب لزصبد٠خ خط١شح ،ئّش ثأصِخ رئٔٗ ألِش ِؾضْ ثبٌطجغ أْ ٔشٜ ٌجٕبْ 

ٚرٌه صؼجخ ٌٍغب٠خ ػٍٝ ِذٜ اٌغٕٛاد األسثغ اٌّبظ١خ  خلزصبد٠ئ ثظشٚفِشسٔب ٌمذ فٟ ِصش ثبٌطجغ  2ئصالؽبد

 2ٚٔأًِ أْ ٔىْٛ لذ ٚصٍٕب ئٌٝ ٔٙب٠خ ٘زٖ األٚلبد اٌصؼجخ ٔؾٓ ٔإِٓذ االظطشاثبد إٌبعّخ ػٓ اٌضٛسح األٌٚٝ ٚثؼ

"ٌمذ عغٍٕب أوجش خغبئشٔب خالي اٌؼبَ فٟ  ألل جٌس أللتنفٌذي لش وة لٌسٌو  صر : - أضئف أللسٌد/ طئه  غ غ  

ئٌٝ أدٔٝ ِغز٠ٛبد اٌّج١ؼبد  ٚٚصٍٕب ِصش  ٝاٌطٍت فظؼف اٌشثغ اٌشاثغ ؽ١ش أدٜ اٌزجبغإ اٌّٛعّٟ ئٌٝ ص٠بدح 

 ٚاإلٔزبط ػٍٝ ِذاس اٌؼب2َ

ا فٟ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثكأخفعذ ٘ٛاِش اٌشثؼ اإلعّب١ٌخ  ب ؽبد  ٘بِش ، ؽ١ش شٙذد األدٚاد اٌصؾ١خ أخفبظ 

ؼذَ ٚرٌه ٌاألعؼبس ٚرضا٠ذ ِزٛعػ رىب١ٌف اٌٛؽذح  بدِزٛعطاٌؼّالد ػٍٝ صشف  أخفبض أعؼبسرأص١ش ِغ  اٌشثؼ

 2رؾم١ك ٚفٛساد اٌؾغُ

اٌؾىِٛخ  رخف١طاألعؼبس ٚاالعزفبدح ِٓ  بدثفعً اسرفبع ِزٛعط ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثكرؾغٕذ ٘ٛاِش اٌجالغ  

فعً ٌٛال ظؼف اٌّج١ؼبد ِٚب رجؼٗ ِٓ رخف١ط أثشىً  إٌزبئظ ٚوبٔذ عززؾغٓ فٟ أوزٛثش اٌطج١ؼٝ عؼبس اٌغبصأل

 فٝ االٔزبط 2

ٚئداسح سأط اٌّبي اٌؼبًِ ، ٌىٓ آًِ  ػٍٝ إٌمذ٠خ  فٟ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌشلبثخ اٌصبسِخ، عٛف ٔغزّش  0202فٟ ػبَ 

ٚ اٌّؾشن اٌشئ١غٝ ٌزٌه ٘ٛ ؽغُ اٌّج١ؼبد أٚاٌذافغ  اِش ٚرم١ًٍ اٌخغبئش2ٛاٌٙرؼبفٝ أْ ٔزّىٓ ِٓ سؤ٠خ ثذا٠بد 

 ٚاالٔزبط ٚاالعؼبس ٚوً رٌه ِشرجػ ثبٌطٍت2

ثشأْ اٌزغؼ١ش ٚاٌشثؾ١خ فٟ  ب  ٌىٕٕٟ ِب صٌذ لٍم 0202غُ فٟ ػبَ اٌؾأٔب ِزفبئً ثأْ اٌصبدساد عزّٕٛ ِٓ ؽ١ش 

 ظٛء اعزّشاس لٛح اٌغ١ٕٗ اٌّصش2ٞ

فٟ ِصش ٌٚجٕبْ، ال رضاي ِخبغش اعزّشاس اٌعغػ ػٍٝ اٌطٍت لبئّخ ِغ أخفبض اإلٔفبق االعزٙالوٟ فٟ ِصش 

 2خ١ٌجٕبْ ئٌٝ ع١بع ِٝغ رؾٛي األصِخ االلزصبد٠خ فٚ

ٓ اٌّغز٠ٛبد إٌّخفعخ اٌزٟ شٛ٘ذد ػبن اؽزّب١ٌخ ل٠ٛخ ثأْ ٔشٜ اٌطٍت فٟ ِصش ٠زؾغٓ أْ ٕ٘ ػزمذأِٚغ رٌه، 

 أعؼبس اٌفبئذح2ٚأخفبض ِؼذالد اٌزعخُ  أخفبض ِغ اعزّشاس 0291فٟ ٔٙب٠خ ػبَ 

  ٌٝ ئ ٌزصً ٪02ثـٌمشاسٔب ثزخف١ط غبلزٕب اإلٔزبع١خ  ٚرجؼب  ئؽىبِب  أوضش  ْٚاٌؼبَ ثّخضٔب أٔب ِزفبئً ثأٔٗ ثؼذ أْ ثذأ

ِّب ٠ز١ؼ رؾم١ك ٚفٛساد أفعً فٟ  0202ػبَ  ٝ، فغٕؼًّ ثّؼذالد اعزخذاَ أفعً فع٠ٕٛب  ١ٍِْٛ ِزش ِشثغ  02

عزّش اٌطٍت ااٌؾغُ ٚرؾغ١ٓ ِزٛعػ رىٍفخ اٌٛؽذح2 أٔب لٍك ِٓ أْ ٚفٛساد اٌؾغُ ٘زٖ لذ رىْٛ ِؼشظخ ٌٍخطش ئرا 

 .فٟ االٔخفبض فٟ ِصش ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ

 خغبئشاٌؾٓ ٔمذس ٔ ػٍٝ دػُ ِٓ ئػبدح ا١ٌٙىٍخ اٌّغزّشح فٟ ١ٌغ١ىٛ ٌجٕب2ْ ب  اإلعّب١ٌخ أ٠عت أْ رؾصً ٘ٛاِشٕب ٠غ

ؼذَ ا١ٌم١ٓ اٌشذ٠ذ رزغُ ث فٟ ث١ئخ اٌٛظغ  ال ٠ضاي ٘زاٚ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ١ٍِ2ْٛ دٚالس  924 ٝؽٛاٌ ثألً ٌجٕبْ فٝ

 2ؽب١ٌب بٔٛاعٙٙ زٝاٌ خااللزصبد٠ بئمخٚاٌع
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ِؼذالد ٌمذ شٙذٔب أخفبض  2ٔبِٓ شأٔٗ أْ ٠غبػذ 0202س اٌفبئذح ٚاٌزعخُ فٟ ػبَ أعؼبِؼذالد ئْ أخفبض 

٪ فٟ ٔٛفّجش، ٚفٟ ٌجٕبْ أخفعذ ِؼذالد االلزشاض ثشىً ؽبد فٟ أٚائً ػبَ 9أعؼبس اٌفبئذح فٟ ِصش ثٕغجخ 

 02022 خالي ػبَ ِصش  ٝأعؼبس اٌفبئذح فِؼذالد 2 ٠ٚزٛلغ اٌغٛق اٌّض٠ذ ِٓ اٌزخف١عبد فٟ 0202

 بٌم١ّخ اٌغٛل١خث ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّغّٛػخ ، ثاػبدح رم١١ُ أصٌٕٛب اٌضبثزخأخ١شحفٟ اٌشثغ األخ١ش، وٕمطخ  "ٌمذ ارخزٔب لشاسا  

صٛي اٌضبثزخ ٚلفضح األلفضح فٟ فٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌّغّؼخ ْٚ غذٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌّؾبعج١خ اٌذ١ٌٚخ2 ٚٔز١غخ ٌزٌه، عز

، ئْ ئػبدح اٌزم١١ُ ٘زٖ ١ٌظ ٌٙب أٞ رأص١ش ٔمذٞثبٌطجغ ١ٍِبس ع2ٗ١ٕ  9218اٌٟ ثم١ّخ ؽٛاالؽز١بغ١بد ِّبصٍخ فٟ ؽغبة 

 2ؽمٛق اٌٍّى١خٚاٌؾم١م١خ ٌألصٛي  ػٓ اٌم١ّخصٛسح أوضش دلخ  ١ٝؼطعٌٚىٕٕب ٔؼزمذ أٔٗ 
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 إيرادات وربحية ليسيكو
 

     لمحه من قائمة األرباح والخسائر

 : أللسنة   : ألل ألبعألل بع  

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

 %88 919320 959120 %89 73323 72322 أللرحً 

 %84 922025 84125 %38 04227 91521 أللبالط

 %12 8122 3320 %30 0827 0224 خالطئت أللصٌئه

 %12 7.22525 7.34321 %12 65623 57724 صافي المبيعات 

 %224 %4128 %1227 %920 %4324 %4828 (٪أللرحً/ رئفً أللصبٌعئت )

 %15 (0.07429) (0.21829) %19 (44129)  (42325)  تولفة أللصبٌعئت  

 %123 %(8021) %(8127) %9921 %(8420) %(1329) (٪تولفة أللصبٌعئت / رئفً أللصبٌعئت )

 %54 42224 75121 %15 3227 1522 مجمل الربح 

 %(123) %9325 %9223 %(9921) %9528 %021 ( ٪هئصش صجصل ألل بح )

 %17 (75121)  (70421)  %81 (1021)  (3124)  صرئ ٌف ت  ٌع  إدأل ٌه ) .ت.أ(

 %221 %(9021) %(9721) %929 %(9529) %(9420) (٪ .ت.أ / رئفً أللصبٌعئت )

 - 7220 (9522)  - (0522)  324 /)صر  فئت( تشغٌل أخ ىترئفً إٌ ألدأل

 - %929 %(221) - %(723) %925 (٪/)صر  فئت( تشغٌل أخ ى )ترئفً إٌ ألدأل

 - 15222 (1127)  %734 (1324)  (5222)  أرباح التشغيل)خسائر(/

 - %421 - - - - (٪هئصش أ بئح أللتشغٌل )

 %761 (11423)  (73123)  %123 (3723)  (3523)  الخسارةصافي 

 - - - - - -  (:)هئصش رئفً ألل بح 

 
 يتخسارة تشغيهوهىامش انإنى اوخفاض  انواإلوتاج يؤدي نمحهيتا اوخفاض انمبيعاث: 7213مه عاو  رابعانربع ان

ب فٟ اإل٠شاداد ٚاٌشثؾ١خ فٟ وً ِٓ اٌجالغ ٚاألدٚاد اٌصؾ١خ فٟ اٌشثغ ِّب رغجت فٟ خغبسح رشغ١ٍاٌششوخ عغٍذ  ٚوزٌه  ١خأخفبظ 

اٌغٛق  اٌطٍت فٝ أخفط فٟ وال اٌمطبػ١ٓ صبفٝ خغبسح ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أخفبض اٌّصشٚفبد اٌؼ١ِّٛخ ِٚصشٚفبد اٌز2ً٠ّٛ

 2ٚسأط اٌّبي اٌؼبًِ ٠خاٌّؾ١ٍخ ثشىً ؽبد ٚوبٔذ اٌششوخ ِعطشح ٌخفط اإلٔزبط ٚفمب ٌزٌه إلداسح إٌمذ

 

٪ ِمبثً  92ِب ٠مشة ِٓ  ٜاٌغ١ٕٗ اٌّصشاسرفغ 2 ٜٚ٘ٛاِش اٌصبدساد فٟ اٌزمٍص ِٓ خالي رؼض٠ض اٌغ١ٕٗ اٌّصشئ٠شاداد اعزّشد 

 اعزّش ٘زا اٌزؼض٠ض خالي اٌشثغ2ٚ ،٪ ِمبثً اٌذٚالس5ٚ بسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثكِم ٝا١ٌٛسٚ ٚاٌغ١ٕٗ االعزش١ٌٕ

 

ِٓ  شاثغ) اٌشثغ اٌ ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 40025ٌزجٍغ  اٌغبثك ِٓ اٌؼبَثٕفظ اٌفزشح ٪ ِمبسٔخ 02ثٕغجخ  شاثغ اٌششوخ خالي اٌشثغ اٌئ٠شاداد  أخفعذ

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك  ٪77أخفعذ اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  .بدبػمطفٝ وً ا٠ٌشاداد اإلِغ أخفبض ( ١ٍِْٗٛ ع١ٕ 14127:  0298ػبَ 

ِمبسٔخ ثبٌؼبَ  ٪8، وّب أخفعذ ئ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 79824:  0298ِٓ ػبَ  شاثغ١ٍِْٛ ع١ٕٗ )اٌشثغ اٌ 090ٌزجٍغ 

ال ٠ضاي اٌغٛق فٟ ِصش ٠ؼبٟٔ ِٓ ظغٛغ  ١ٍِ2ْٛ ع١ٕٗ( 77328:  0298ِٓ ػبَ  شاثغ١ٍِْٛ ع١ٕٗ )اٌشثغ اٌ 79227ٌزجٍغ اٌغبثك 

فٟ اٌصبدساد، أخفعذ ِج١ؼبد ١ٌغ١ىٛ ِٓ ؽ١ش اٌذػُ فٟ ِٕزصف اٌؼب2َ  ٌغبءإلِغ ػ١ٍّبد ئظبف١خ  ّغزٍٙى١ٓاٌزعخُ ػٍٝ ئٔفبق اٌ

ِمبسٔخ ثبٌشثغ  اٌششق األٚعػفٝ ّض٠ظ ئٌٝ صبدساد ألً عؼشا  اٌ ٝفعال  ػٓ رؾٛي ف ،اٌؾغُ، ٚػبٔٝ ِزٛعػ األعؼبس ِٓ اسرفبع اٌغ١ٕٗ

 غبثك2ِٓ اٌؼبَ اٌاٌشاثغ 

 

ِغ أخفبض اإل٠شاداد (  (ع١ٍِٗ١ْٕٛ  41228:  0291ِٓ ػبَ  ٌشضبٌ)اٌشثغ ا ٪90اال٠شاداد ثٕغجخ  أخفعذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك فمذ 

 ٌشضب١ٍِْٛ ع١ٕٗ )اٌشثغ اٌ 090اٌغبثك ٌزجٍغ  شثغِمبسٔخ ثبٌ ٪07اإل٠شاداد اٌّؾ١ٍخ ثٕغجخ  ٔخفعذا 2فٝ وً اٌمطبػبد فٝ اٌغٛق اٌّؾٍٝ
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١ٍِْٛ ع١ٕٗ  79227ٌزجٍغ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  ٪0ّب أخفعذ ئ٠شاداد اٌزصذ٠ش ثٕغجخ و١ٍِْٛ ع١ٕٗ(،  03728:  0291ِٓ ػبَ 

 ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(2 793:  0291ِٓ ػبَ  ٌشضب)اٌشثغ اٌ

:  0298ِٓ ػبَ  شاثغ) اٌشثغ اٌ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  42325 ٌزجٍغ ٪1ّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ اٌرىٍفخ  ٔخفعذا

 أخفبض أعؼبس اٌغبص اٌطج١ؼٝ فٝ لطبع اٌجالغ ٚأخفبض اإلٔزبط2( ٔز١غخ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  44129

ِٓ  شاثغ) اٌشثغ اٌ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  ١ٌ94جٍغ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك  ٪84ثٕغجخ  شاثغاٌششوخ فٝ اٌشثغ اٌِغًّ سثؼ  ٔخفطا

ػٓ ٔفظ  ٪9528ِمبسٔخ ثـ  ٪021 ٔمطخ ١ٌصً 9921ذاس مثّ اٌششوخ٘بِش ِغًّ سثؼ أخفط  2(ع١ٍِٗ١ْٕٛ  1320:  0298ػبَ 

عغػ آٌِ األدٚاد اٌصؾ١خ ٔز١غخ الٔخفبض اإلٔزبط ٚ ِغًّ اٌشثؼ ثصفخ أعبع١خ٘بِش  ٝٚعبء االٔخفبض ف .اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك

 ػٍٝ ل١ُ اٌزصذ٠ش2

 

( وّب أخفط ٘بِش ِغًّ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  4523:  0291ِٓ ػبَ  ٌشضب) اٌشثغ اٌ ٪ 37أخفط ِغًّ اٌشثؼ ثٕغجخ ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

ِغًّ عبء االٔخفبض فٟ ٘بِش ٚثبٌّمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك  2(٪127 : 0291ِٓ ػبَ  ٌشضبٔمطخ ِئ٠ٛخ )اٌشثغ اٌ 125سثؼ اٌششوخ ثّمذاس 

 ض أعؼبس اٌغبص2بخفأاألعؼبس ٚ بدٔز١غخ ٌزؾغٓ ِزٛعط الغجِٓ األدٚاد اٌصؾ١خ ؽ١ش رؾغٕذ ٘ٛاِش اٌ اٌشثؼ

 

 1021:  0298ِٓ ػبَ  شاثغ) اٌشثغ اٌ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 3124٪ ٌزجٍغ 95داس٠خ ثٕغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل ٔخفعذاٚثصٛسح ِطٍمخ، 

ِٓ صبفٟ  ٪9420طخ ِئ٠ٛخ ٌزجٍغ ٔم 929داس٠خ ثّمذاس ٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل سرفؼذثصٛسح ٔغج١خ فمذ اٌىٓ ٚ، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

  .0298ِٓ ػبَ  ٌشاثغاٌشثغ ا ٝف ٪9529اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕغجخ 

 89:  0291) اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 3124ٌزجٍغ  ٪0ثٕغجخ داس٠خ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚاإل أخفعذِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك 

 (2٪9723 :0291ِٓ ػبَ  ٌشضب)اٌشثغ اٌ ٔمطخ ِئ٠ٛخ 924داس٠خ ثّمذاساإلٔغجخ اٌّصشٚفبد اٌج١ؼ١خ ٚ سرفؼذاث١ّٕب  ،١ٍِْٛ ع١ٕٗ(

١ٍِْٛ ع١ٕٗ فٝ اٌشثغ  05 رشغ١ٍ١خ ثٍغذ ِصشٚفبدصبفٝ ١ٍِْٛ ع١ٕٗ ِمبسٔخ ث 324رشغ١ٍ١خ ثٍغذ  ئ٠شادادعغٍذ اٌششوخ صبفٝ 

 02982ِٓ ػبَ  شاثغاٌ

خغبسح ِمبسٔخ ثِٓ ٘زا اٌؼبَ  شاثغ١ٍِْٛ ع١ٕٗ فٝ اٌشثغ اٌ 43لذس٘ب  لجً اٌفبئذح ٚاٌعش٠جخ( خغبسح) عغٍذ اٌششوخ خغبسح رشغ١ٍ١خ

 2اٌغبثك ؼبَآٌِ  ٌشاثغاٌشثغ ا١ٍِْٛ ع١ٕٗ فٝ  9125لذسٖ  رشغ١ٍ١خ

١ٍِْٛ  5920ٌزصً  0291ِٓ ػبَ  شاثغِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك خالي اٌشثغ اٌ ٪02ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ّصبس٠فاٌصبفٝ  ٔخفعذا

ٚوزٌه  ٔز١غخ أخفبض ِؼذي اٌفبئذح 02982ِٓ ػبَ  شاثغفٝ اٌشثغ اٌ ع١ٍِٗ١ْٕٛ  4923 ذٍغث ١ٍ٠ّٛخر ّصبس٠فثِمبسٔخ  ع١ٕٗ

 ٪91234ٔمطخ ِئ٠ٛخ ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك ِٓ  25 أخفعذ ِؼذالد اٌفبئذح فٝ اٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّصشٜ ثّمذاس ل١ّخ صبفٝ اٌذ٠ٓ

 2فٝ ٔٙب٠خ اٌشثغ ٪90204ئٌٝ 

ٔز١غخ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(2 4929: 0291ِٓ ػبَ  بٌش)اٌشثغ اٌض ٪91ثٕغجخ  ١ٍ٠ّٛخزاٌ ٌّصبس٠فأخفعذ صبفٝ ا ِمبسٔخ ثبٌشثغ اٌغبثك

 وال  ِٓ ِؼذي اٌفبئذح ٚل١ّخ صبفٝ اٌذ2ٓ٠ رؾغٓ

 02982ِٓ ػبَ  ٌشاثغفٝ اٌشثغ ا ع١ٍِٗ١ْٕٛ  9427ِمبسٔخ ثـ  ائت فٝ اٌشثغ اٌشاثغظشأ٠خ غغً اٌششوخ ٌُ ر

ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 1021خغبسح ِمبسٔخ ثصبفٝ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 1427ثٍغذ  غشاثاٌشثغ اٌ ٝفصبفٝ خغبسح اٌششوخ عغٍذ 

 ع2ٗ١ٕ ١ٍِْٛ 8829فٝ اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ اٌؼبَ اٌؾبٌٝ عغٍذ اٌششوخ صبفٝ خغبسح لذس٘ب  2اٌؼبَ اٌغبثك

 
 خسارة ىصافإلى  ؤديانربحية الصادرات ي انخفاضو المحلية والتصديرانخفاض المبيعات  :1029نتائج عام 

:  0298)ػبَ جنٌه صلٌ ن  1,3.9.3 رلصقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق لت 1029فى عئ   ٪23ألإلٌ ألدألت بنسبة  نخفضتأل

األعؼبس اٌزٟ  ػٍٝ عغٛغاٌٚٚظؼف أؽغبَ اٌّج١ؼبد  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( ٔز١غخ ئٔخفبض اٌطٍت فٝ ِصش فٝ وً اٌمطبػبد 1,507.7

 2,012.3لتبلغ  صقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق ٪91أخفعذ اٌّج١ؼبد اٌّؾ١ٍخ  2صؾ١خصبدساد األدٚاد اٌ ٝرمٛد٘ب اٌؼٍّخ ف
لترل  صقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق ٪3بنسبة  أللرئد ألتألٌ ألدألت  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ(2 ٚأخفعذ 3..2,17:  0298)ػبَ  صلٌ ن

 .١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 72.3.,2:  0298)ػبَ  ١ٍِْٛ ع١ٕٗ 2,313

١ٍِْٛ  1,137.2:  0298ػبَ )١ٍِْٛ ع١ٕٗ  1,093.2ٌزجٍغ  ٪1فخ اٌّج١ؼبد ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌغبثك ثٕغجخ أخفعذ رىٍ

 أللتضخ . قلٌصتسئعد على ت ىأللتوئلٌف أللتألنخفئض على  ىأللجنٌه أللصر  ق ةصع ألنخفئض ألإلنتئج  أللتأثٌ  ألإلٌجئبً ل ع١ٕٗ(2

هئصش صجصل ألل بح  نخفضأل ، وصئ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( ..50.:  0298)ػبَ  صلٌ ن جنٌه 172.3لٌبلغ  ٪4.صجصل ألل بح بنسبة  نخفضأل
 بحٌة ألنخفئض بسبب جئء صجصل ألل بح ألنخفئض  .1023 عن عئ  ٪..25صقئ نة بنسـبة  ٪20.5نقطة صج ٌة لٌبلغ  4.5بصعدل 

أدى إلى أل تفئع توئلٌف أللذى بد  ه   تأثٌ  ألنخفئض ألإلنتئج ى  ٌئدة أللضغط على أسعئ  أللبالط أللصحل، ألسد ألت أللرحٌة رئد ألت
 إنتئج ألل حدة.

لٌبلغ  ٪24بنسـبة صلٌ ن قطعة، وصئ ألنخفض ألنتئج أللبالط  3..صقئ نة بئلعئ  أللسئبق لٌبلغ  ٪3.7بنسـبة ألنخفض ألنتئج ألسد ألت أللرحٌة 
 صلٌ ن صت  ص بع. 12.2
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، ١ٍِْٛ ع١ٕٗ( 3.9.9:  0298)ػبَ  صلٌ ن جنٌه 317.9لتبلغ  ٪5 ألإلدأل ٌة بنسبة  بٌعٌةصر  فئت أللألل نخفضتبر  ة صطلقة أل

 .أللعئ  أللسئبقفى  ٪21.9صقئ نة بنسبة  ٪23.9نقطة صج ٌة لترل  0.9بصقدأل  أللصبٌعئت  ىصن رئفنسبة و  تفعتأللون:ئ  

أللعئ  فى  جنٌهصلٌ ن  30.1خ ى أتشغٌل إٌ ألدألت صلٌ ن جنٌه صقئ نة برئفى .2 خ ىأتشغٌل صرئ ٌف  ىسجلت أللش وة رئف

لغٌ  ٘زٖ اإل٠شاداد ا ثبعزجؼبد .1023 ػبَفى  صلٌ ن جنٌه 70.9نتٌجة إٌ ألدألت غٌ  صتو  ة بلغت  ةأسئسٌ ذلك برفة  أللسئبق

 ١ٍِ02982ْٛ ع١ٕٗ فٝ ػبَ  0223 بلذس٘ خ ىأتشغٌل صرئ ٌف  ىرئففاْ اٌششوخ رىْٛ لذ عغٍذ  صتو  ة

صلٌ ن  270.5صقئ نة ب بح تشغٌلى قد ه  جنٌهصلٌ ن  33.1قد هئ  قبل أللفئجدة  أللض ٌبة ( خسئ ة) ٌةتشغٌل خسئ ةسجلت أللش وة 

 بح ، فاْ اٌششوخ رىْٛ لذ عغٍذ أللسئبق ؼبَاٌصلٌ ن جنٌه فى  ..54اٌجبٌغخ  لغٌ  صتو  ةاألإلٌ ألدألت  ثبعزجؼبدأللعئ  أللسئبق. فى جنٌه 

 02982فٝ ػبَ  ٪3 تشغٌلى صلٌ ن جنٌه ب:ئصش  بح 3..5تشغٌلى قد ه 

فى صلٌ ن جنٌه  113.2بـ صلٌ ن جنٌه صقئ نة  297رل إلى تل 1029خالل عئ   ٪27ر  فئت أللتص ٌل بنسبة رئفى ص نخفضتأل

 .٪3بئإلضئفة إلى ألنخفئض رئفى أللدٌن بنسبة  فى صر صعدالت أللفئجدة ألنخفئض بسبب  1023عئ  

  .أللسئبق نفس أللفت ة صن أللعئ  عن ن جنٌه صلٌ 39.3صلٌ ن جنٌه صقئبل  11.4 بلغت 1029خالل عئ  عبئء ض ٌبٌة أسجلت أللش وة رئفى 

 أللعئ  أللسئبق.فى  جنٌهصلٌ ن  3..22خسئ ة صقئ نة برئفى  جنٌهصلٌ ن  193.3بلغت  1029عئ  فى خسئ ة سجلت أللش وة رئفى 

 91223٘ب فاْ اٌششوخ رىْٛ لذ عغٍذ صبفٝ خغبسٖ لذس 0298ػبَ صلٌ ن جنٌه فى  ..54أللغٌ  صتو  ة أللبئلغة اإل٠شاداد  ثبعزجؼبد

 ١ٍِ02982ْٛ ع١ٕٗ فٝ ػبَ 
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 %(9929) %0724 %9024 %(9823) %0227 %921  هئصش صجصل ألل بح أللقطئع أللرحً
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 .قطعة ( 11.,.12 نخفض)أل ٪24حج  صبٌعئت ألسد ألت أللرحٌة خالل ألل بع بنسبة ألنخفض : 1029عام  من رابعالالربع 

 نخفضتأل) ٪9بنسبة  تردٌ صبٌعئت أللألنخفضت   ،قطعة( 213,450 نخفض)أل ٪32بنسبة  صحلٌةصبٌعئت أللأللحج   نخفضأل

أللرئد ألت صن  ىجئء ألالنخفئض ف. قطعة( 327,.2 نخفضأل) ٪42بنسبة  لبنئنحج  صبٌعئت  نخفضأل وصئ ،ة(قطع 57,935

 نتئج أللخئصألإلحٌث ت  تعدٌل ألإلنتئج لتعظٌ   أللترنٌع للغٌ عصالء  صعظ  صصئ أث  بشول وبٌ  على ئأ   بإلى تبئطؤ فً أللصبٌعئت ألل

 ب: .

صبٌعئت أللصحلٌة بنسبة ألل نخفضتأل ،قطعة( 379,.20 نخفضأل) ٪9لصبٌعئت بنسبة حج  أل نخفضألصقئ نة بئل بع أللسئبق صن أللعئ  

حج  صبٌعئت  نخفضئ ألوص .قطعة( 433,.2 نخفضتأل) ٪42صبٌعئت لبنئن بنسبة  نخفضتألوصئ ( قطعة 34,402 نخفضتأل) ٪.1

 (.قطعة 3,417 نخفضأل) ٪..0بنسبة  أللتردٌ 

صن   ألبع)ألل بع ألل جنٌه للقطعة 132.9نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق لٌبلغ صقئ  ٪3بنسبة د ألت أللرحٌة ألسسعئ  أصت سط  نخفضأل
صت سط أسعئ  فى نخفئض ألال بسبب أٌضئً  أللش ق ألس سطإلى أس ألق رئد ألت تشوٌلة أللتح ل نتٌجة  جنٌه( 139.5:  1023عئ  

  .ى  نتٌجة ق ة أللجنٌه أللصر ٌردتألل

 .جنٌه للقطعة( 199.4:  1029٪ )ألل بع أللثئلث صن عئ  4بنسبة صقئ نة بئل بع أللسئبق ألنخفض صت سط ألالسعئ  

 355.5:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل صلٌ ن جنٌه 305لتبلغ  سئبقصقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  ألل ٪29ألإلٌ ألدألت بنسبة  نخفضتأل

 2(جنٌهصلٌ ن 

برفة أسئسٌة نتٌجة  (جنٌهصلٌ ن  375.5:  1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل ٪.2ت ألالٌ ألدألت بنسبة نخفضصقئ نة بئل بع أللسئبق أل

جصٌع قٌ  أللرئد ألت  ألج:ة  ألسقل سع ألً، بٌنصئ أللش ق ألس سطإلى أس ألق رئد ألت تشوٌلة أللتح ل ألنخفئض أسعئ  أللتردٌ  نتٌجة 

 ى.بئستص أل  ق ة أللجنٌه أللصر ضغطئً 

ألالنخفئض أللحئد فً  نتٌجة جنٌه للقطعة 155.7لٌبلغ  أللسئبقصقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ   ٪10صت سط تولفة أللصبٌعئت بنسبة  أل تفع

 صقئ نة بئلعئ  أللسئبق. ٪13.7ألنخفض ألإلنتئج بنسبة  ألإلنتئج أللذي أدى إلى عد  تحقٌق  ف  ألت أللحج .

 .(للقطعة 141: 1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل ٪4للقطعة  صت سط تولفة أللصبٌعئت  تفعصقئ نة بئل بع أللسئبق أل

 
هئصش  ألنخفضوصئ  ،(جنٌهصلٌ ن  54.5:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل جنٌهصلٌ ن  3..لٌبلغ  ٪.9ألل بح بنسبة ل صجص ألنخفض

 نخفض. صقئ نة بئل بع أللسئبق أل(٪10.3:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل ٪2.4لى إنقطة صج ٌة لٌرل  23.5صجصل ألل بح بصقدأل  
 ةنقط 22هئصش صجصل ألل بح بصقدأل   نخفض( وصئ ألجنٌهصلٌ ن  9...:  1029صن عئ   لثثئ) ألل بع ألل ٪39صجصل ألل بح بنسبة 

 .(٪21.4:  1029صن عئ   لثثئصج ٌة ) ألل بع ألل

 

 قطعة (، 412,499 نخفضألصلٌ ن قطعة ) 5..لٌبلغ  ٪21حج  صبٌعئت ألسد ألت أللرحٌة بنسبة  نخفضأل: 1029عام  نتائج

ألنخفض ) ٪3حج  صبٌعئت أللتردٌ  بنسبة  وصئ ألنخفض ،(قطعة 339,473ألنخفض ) ٪10أللصحلٌة بنسبة  صبٌعئتأللحج   ألنخفض

 .قطعة( 2,937 أل تفعت) ٪1صبٌعئت لبنئن بنسبة  ت تفعأل بٌنصئ ،قطعة( 133,932

جنٌه  303.9:  1023للقطعة )عئ   جنٌه ..302صقئ نة بئلعئ  أللسئبق لٌبلغ  ٪2بنسبة  صت سط أسعئ  ألسد ألت أللرحٌة نخفضأل

 ضغط ق ة أللعصلة على أسعئ  أللتردٌ .سسعئ  فى صر  أللتى قئبل:ئ صع  ٌئدة أل للقطعة(

صلٌ ن  2,425.1:  1023)عئ   صلٌ ن جنٌه 24.1.,2صقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق لتبلغ  ٪21ت ألإلٌ ألدألت بنسبة ألنخفض

 .جنٌه(

ألنخفئض ألإلنتئج  أللتضخ  نتٌجة  ،لقطعةجنٌه ل 143.3صقئ نة بئلعئ  أللسئبق لٌبلغ  ٪23أل تفع صت سط تولفة أللصبٌعئت بنسبة 

 قطعة. صلٌ ن 3..لٌبلغ  صقئ نة بئلعئ  أللسئبق ٪3.7بنسبة ألنخفض ألنتئج ألسد ألت أللرحٌة  صر . ىف ضئعفأللص

هئصش ألنخفض وصئ ( جنٌهصلٌ ن  330.3:  1023)عئ  صلٌ ن جنٌه  ..254لٌبلغ  ٪.7صجصل  بح ألسد ألت أللرحٌة بنسبة  نخفضأل

 .(٪13.7:  1023)عئ   ٪21.7نقطة صج ٌة لٌبلغ  22.2ت أللرحٌة بصقدأل  صجصل  بح ألسد أل
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 البالط

 

 تحليل قطاع البالط

 % أللسنة % ألل ألبعألل بع  

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       صبٌعئت أللبالط )بئسلف صت  ص بع(

 %35 02.111 94.721 %43 4.004 0.188 صر 

 %978 538 112 %970 970 935 لبنئن 

 %900 5.199 4.150 %941 9.992 9.319 تردٌ  

 %14 75.255 71.611 %26 6.462 4.373 أجمالي مبيعات البالط 

 %820 %9321 %0129 %9821 %9320 %7428 تردٌ  / إجصئلً أللصبٌعئت %

       

 %15 122724 15624 %21 75223 13423 إيراد مبيعات البالط )مليون ج.م( 

 %920 7821 7121 %920 7823 7121 (1بٌع )ج.  / صت سط سع  ألل

 %920 7121 7325 %927 7329 7829 (1صت سط أللتولفة )ج.  /  

 %81 (15925) (82823) %38 (05220) (98328) تولفة صبٌعئت أللبالط 

 %38 1922 5323 %32 9229 329 صجصل ألل بح أللقطئع أللبالط

 %(224) %129 %421 %(225) %522 %721 هئصش صجصل ألل بح قطئع أللبالط 

 

صلٌ ن  2.7 ألنخفضصقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق ) ٪.1حج  صبٌعئت أللبالط بنسبة  نخفضأل: 1029من عام  رابعالالربع 
 1.1 ألنخفض) ٪3. أللصحلٌة بنسبةحج  أللصبٌعئت  ألنخفض .1029صن عئ    ألبعصلٌ ن صت  ص بع فى ألل بع ألل 9..( لٌبلغ صت  ص بع

أل تفع حج  صبٌعئت لبنئن ئ وص، صت  ص بع( 472,279 تفع أل) ٪79 بنسبة تردٌ ألل صبٌعئتحج  بٌنصئ أل تفع  ،(ت  ص بعص صلٌ ن
 أللصحلٌة فً ألالنخفئض صع ضعف أللطلب  أللق ة أللش ألجٌة فً صر . أللصبٌعئت ألستص  حج   .صت  ص بع( 1,2.5. تفع أل) ٪31بنسبة 

بنسبة  أللصحلٌةصبٌعئت أللحج   نخفضأل ،صت  ص بع( 4.0,000 نخفضأل) ٪21بنسبة صبٌعئت أللحج   نخفضألصقئ نة بئل بع أللسئبق 
حج  أل تفع  صئبٌن، صت  ص بع( 24,000 ألنخفض) ٪3بنسبة لبنئن حج  صبٌعئت  نخفض أل صت  ص بع(صلٌ ن  2.3 نخفضأل) 32٪

 .صت  ص بع( 529,000)أل تفع  ٪49 بنسبة أللتردٌ صبٌعئت 

صع  ٌئدة تشوٌلة أللرئد ألت   ٌئدة  جنٌه للصت  39.4لٌبلغ صقئ نة بئلعئ  أللسئبق  ٪1سبة أسعئ  أللبٌع بن ىصت سط رئف  تفعأل
 صقئبل جصٌع عصالت أللتردٌ . ىأللجنٌه أللصر  ةصر  إلى جئنب ق  ىع  ض ت  ٌجٌة فألسسعئ  أللصحلٌة  أللتى قئبل:ئ 

 .للصت ( جنٌه 33.1:  1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل ٪.بنسبة  صت سط أللسع  تفع صقئ نة بئل بع أللسئبق أل

:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع أللصلٌ ن جنٌه  9..29صقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق لتبلغ  ٪11ألٌ ألدألت أللبالط بنسبة  نخفضتأل
 (.جنٌهصلٌ ن  170.3

 رلت أللصبٌعئت  حٌث (جنٌهصلٌ ن  121.3:  1029صن عئ   لثثئ) ألل بع ألل ٪3ألالٌ ألدألت بنسبة  تنخفضألصقئ نة بئل بع أللسئبق 
 لعئ .خالل ألفً صر  إلى أدنى صست ٌئت:ئ 

:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل جنٌه للصت  33.2لٌبلغ  سئبقصقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  ألل ٪3صت سط تولفة أللصبٌعئت بنسبة   تفعأل
على أللتوئلٌف  أللجنٌه تأثٌ  ق ة تدألبٌ  خفض أللتوئلٌف فً صر  سئعد ألنخفئض أسعئ  غئ  أللبالط  . (أللص بع جنٌه للصت  35.2

٪ صقئ نة بنفس أللفت ة صن 13ألنخفئض ألإلنتئج بنسبة  نصأللنئتجة  أللحج   ف  ألتعد  تحقٌق ئلعصالت ألسجنبٌة على تع ٌض ب  تبطةأللص
 .1023عئ  

حٌث  ،لصت  أللص بع(ل جنٌه 33.3: 1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل ٪0.7صت سط تولفة أللصبٌعئت بنسبة  نخفضصقئ نة بئل بع أللسئبق أل
 ٪. 29 ألنخفئض ألإلنتئج بنسبة أللنئتجة صن أللحج  عد  تحقٌق  ف  ألت ن ألنخفئض أسعئ  أللغئ  ع ضأ
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نفس أللفت ة فى صلٌ ن جنٌه  20.2صقئ نة بصجصل  بح قد ه   ألبعصلٌ ن جنٌه فى ألل بع ألل 5.2قد ه  ىتشغٌل بح سجل قطئع أللبالط 
 .1029صن عئ   لثصلٌ ن جنٌه فى ألل بع أللثئ 0.9 ئقد هلٌة خسئ ة تشغٌ. سجلت أللش وة 1023صن عئ  

 12.4صت  ص بع( لٌبلغ  صلٌ ن 2..ألنخفض صقئ نة بئلعئ  أللسئبق ) ٪24حج  صبٌعئت أللبالط بنسبة ألنخفض : 1029نتائج عام 
عئت أللتردٌ  بنسبة ٌأل تفع حج  صبصئ بٌنصت  ص بع(  صلٌ ن ..7ألنخفضت ) ٪14صبٌعئت أللصحلٌة بنسبة أللألنخفض . صلٌ ن صت  ص بع

 (.صت  ص بع 232,549 أل تفعت) ٪33ت صبٌعئت لبنئن بنسبة  تفعألصئ و ،صلٌ ن صت  ص بع(أل تفع ) 11٪

سعئ  على صدأل  ألس  ٌئدةلٌعوس ألالثئ  أللت ألوصٌة لجنٌه للصت  أللص بع  39.4لٌرل إلى  ٪1صت سط رئفً أسعئ  أللبٌع بنسبة   تفعأل
على قٌصة  جنٌة تأثٌ  ق ة أللدة أسعئ  أللتردٌ  قئبل:ئ  ٌئدة أللخر صئت  أللع  ض أللت  ٌجٌة فى صر    ٌئ ألسثنى عش  ش: 

 .ىأللرئد ألت بئلجنٌه أللصر 

 ..2,001:  1023)عئ   1029فى عئ  صلٌ ن جنٌه  ..374صقئ نة بئلعئ  أللسئبق لتبلغ  ٪27ألٌ ألدألت أللبالط بنسبة ألنخفضت 
 .(جنٌهصلٌ ن 

نتٌجة أللصوئسب  جنٌه للصت  أللص بع ..35لٌبلغ  سئبقصقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  ألل ٪1رنٌع أللصت  بنسبة أل تفع صت سط تولفة ت
صش  عئت ألل ف  فى أللتولفة أللتى قئبل:ئ أللتضخ  أللص تفع فى صر  ألنخفئض أسعئ  أللغئ  فى ألل بع ألل ألبع أللنئتجة عن  ٌئدة أللوفئءة  

 %.24 تأثٌ  إنخفئض حج  ألإلنتئج بنسبة 

ت نخفضألوصئ  أللعئ  أللسئبق.فى  جنٌهصلٌ ن  42  بحصقئ نة بصجصل  جنٌهصلٌ ن  5.5.لٌرل  ٪11بنسبة   بحأللصجصل  نخفضأل
 (.٪4.2: 1023)عئ   ٪7.4 صج ٌة لترل ةنقط 0.7بصقدأل   بح أللنسبة هئصش 

 

 خالطات المياه

 

 خالطات المياهتحليل قطاع 

 : أللسنة : ألل ألبعألل بع  

 1029 1028 29/28 1029 1028 29/28 

       صبٌعئت خالطئت أللصٌئه )بئلقطعة(

 %38 921.739 80.177 %19 74.285 09.720 صر 

 %9 9.152 90 %2 91 2 تردٌ 

 %22 121.311 17.345 %61 35.122 71.327 )بالقطعة(إجمالي مبيعات خالطات المياه 

 %(928) %928 %222 %(222) %222 %222 ٪تردٌ  / إجصئلً أللصبٌعئت 

 %32 1622 2227 %27 7123 7225 إيراد مبيعات خالطات المياه )مليون ج.م(  

 %993 31721 17927 %991 82322 11028 صت سط سع  بٌع أللقطعة )ج.  /قطعة(

 %992 40521 43423 %950 49929 30327 صت سط تولفة أللقطعة )ج.  /قطعة(

 %85 (4121) (5323) %81 (9321) (9424)   خالطئت أللصٌئهتولفة صبٌعئت 

 %929 0129 0124 %58 9225 422 خالطئت أللصٌئهصجصل ألل بح 

 %527 %7721 %7820 %(9020) %7123 %0524 خالطئت أللصٌئههئصش صجصل ألل بح 

 
 : 1029من عام  رابعالربع ال

عن نفس أللفت ة صن قطعة  37,200قطعة صقئ نة بـ  12,301لٌبلغ  ٪39بنسبة  1029صن عئ    ألبعحج  صبٌعئت ألل بع ألل نخفضأل
 .أللعئ  أللسئبق

 .(قطعة 11,030:  1029صن عئ   لثثئ) ألل بع ألل ٪3حج  أللصبٌعئت بنسبة  نخفضصقئ نة بئل بع أللسئبق فقد أل

 جنٌه 305:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل جنٌه للقطعة 941.3لٌرل إلى  ٪29أل تفع صت سط رئفى سع  بٌع أللقطعة بنسبة 
 .للقطعة(

 جنٌه للقطعة(. ..9.7: 1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل ٪1بنسبة  صت سط رئفى سع  بٌع أللقطعة  تفعألل بع أللسئبق صقئ نة بئ
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)ألل بع  صلٌ ن جنٌه 10.7صقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق لترل إلى  ٪13صن أللعئ  بنسبة   ألبعألٌ ألدألت ألل بع ألل نخفضتأل
٪ بٌنصئ بلغت هذه 3.9ت نسبة ألٌ ألدألت قطئع أللخالطئت صن ألإلٌ ألدألت أللصجصعة بلغ(. جنٌهصلٌ ن  13.3:  1023صن عئ    ألبعألل

 ٪ صن إجصئلى إٌ ألدألت أللصجصعة.3..أللنسبة عن نفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق 

 (. جنٌهصلٌ ن  10.3:  1029صن عئ   لثثئ) ألل بع ألل ٪1ألالٌ ألدألت بنسبة  تنخفضصقئ نة بئل بع أللسئبق صن أللعئ  أل

لٌعوس  جنٌه للقطعة( 722.2:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل جنٌه للقطعة 515.3لٌبلغ  ٪1.ولفة أللقطعة بنسبة صت سط ت  تفعأل
 .تشوٌلة أللصنتجئت أللصبئعة

 للقطعة(. جنٌه 73.2.:  1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل ٪79صت سط تولفة أللقطعة بنسبة   تفعصقئ نة بئل بع أللسئبق أل

وصئ ( جنٌهصلٌ ن  ..20:  1023صن عئ    ألبع) ألل بع أللصلٌ ن جنٌه  7لٌبلغ قئ نة بئلعئ  أللسئبق ص ٪71صجصل ألل بح بنسبة  نخفضأل
 .( ٪34.5: 1023صن عئ    ألبع)ألل بع ألل ٪7..1نقطة صج ٌة لٌرل إلى  21.1هئصش صجصل ألل بح بصقدأل   نخفضأل

هئصش  نخفضأل ، بٌنصئ(جنٌهصلٌ ن  20.5:  1029صن عئ   لثثئ) ألل بع ألل ٪73صجصل ألل بح بنسبة  نخفضألصقئ نة بئل بع أللسئبق 
 .(٪72.7:  1029صن عئ   لثثئ)ألل بع أللنقطة صج ٌة  15.2صجصل ألل بح بصقدأل  

:  1023صن عئ    ألبع)ألل بع أللصن صجصل ألل بح أللصجصع للش وة  ٪..33 ٌرل أللىنسبة صجصل  بح قطئع أللخالطئت ل  تفعأل
نقطة صج ٌة  23.3صجصل  بح قطئع أللخالطئت صن صجصل ألل بح أللصجصع للش وة بصقدأل صقئ نة بئل بع أللسئبق أل تفعت نسبة ( 20.5٪

 (.٪29.4: 1029صن عئ   لثثئ)ألل بع ألل

 

 : 1029نتائج عام 

 .قطعة( 17,344) ألنخفض 1023عئ  بصقئ نة  ٪13بنسبة  1029حج  صبٌعئت عئ  ألنخفض 
 ٌئدة ألسسعئ  أللتى تصت تشوٌلة أللصنتجئت   نتٌجةجنٌه للقطعة  932.3لٌرل إلى  ٪25رئفى صت سط سع  بٌع أللقطعة بنسبة  أل تفع

 على صدأل  ألسثنى عش  ش:  أللصئضٌة.

 .صلٌ ن جنٌه( 34:  1023صلٌ ن جنٌه )عئ   55.1لترل  صقئ نة بنفس أللفت ة صن أللعئ  أللسئبق ٪20بنسبة  ألالٌ ألدألت ألنخفضت

 صن أللصبٌعئت. ٪3.1أللعئ  أللسئبق  ىبلغت نفس أللنسبة فبٌنصئ  ،٪3.3نسبة إٌ ألدألت أللخالطئت صن ألإلٌ ألدألت أللصجصعة بلغت 

، ةوٌلة أللصنتجئت أللصبئعلٌعوس تش جنٌه( 9..71:  1023)عئ   جنٌه للقطعة 757.5لٌبلغ  ٪20صت سط تولفة أللقطعة بنسبة   تفعأل
 .تخفٌض أسعئ  أللصدخالت أللصست  دةفى  أللجنٌهق ة سئهصت وصئ 
 
 3..وصئ أل تفع هئصش صجصل ألل بح بصقدأل  ( جنٌهصلٌ ن  19.2:  1023)عئ  صلٌ ن جنٌه  19.7لٌبلغ  ٪2 صجصل ألل بح بنسبة  تفعأل

 .( ٪33.9: 1023)عئ    ٪33.1نقطة صج ٌة لٌرل إلى 

 .( ٪4.1: 1023)عئ    ٪22.5 بنسبة أللصجصعة صجصل  بح أللخالطئت بئلنسبة إلى صجصل  بحأل تفعت نسبة 
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  المركز المالي

 ....5: 1023) صلٌ ن جنٌه 1,337.2٪ لتبلغ 110بنسبة  1029دٌسصب  ش وة لٌسٌو  بن:ئٌة أللثئبتة لر ل ألسصة قٌ  تفعتأل
 إعئدة تقٌٌ  أ ألضى صجص عة ش وئت لٌسو  صر .صلٌ ن جنٌه( برفة أسئسٌة نتٌجة 

صلٌ ن جنٌه(  1,041.1: 1023) جنٌهصلٌ ن  2,5.3.9لتبلغ  ٪27بنسبة  1029 صب دٌسبن:ئٌة  أللصتدأل لة ر لألسقٌصة  نخفضتأل
 .1029 خالل عئ أللصخ  ن  أللعصالء   أللنقدٌةنخفئض  رٌد برفة أسئسٌة نتٌجة أل

 نتٌجةبرفة أسئسٌة صلٌ ن جنٌه(  ..2,903: 1023) .صلٌ ن جنٌه 2,3.3.5لتبلغ  ٪3لت ألصئت بنسبة إجصئلً ألإل نخفضتأل
 .1029أ ردة أللق  ض خالل عئ   نخفئضأل

بن:ئٌة  جنٌهصلٌ ن  2,371.2صقئ نة بـ  جنٌهصلٌ ن  2,142.1لٌبلغ   جنٌهصلٌ ن  90.3صئ ٌعئدل  ٪5نسبة إجصئلى أللدٌن ب نخفضأل
 .1023عئ  

بن:ئٌة  جنٌهصلٌ ن  2,247.1صقئ نة بـ  هصلٌ ن جنٌ ..2,219لٌبلغ  جنٌهلٌ ن ص 37.3صئ ٌعئدل  ٪3رئفى أللدٌن بنسبة  نخفضأل
 .1023عئ  

نتٌجة إعئدة  1023فً ن:ئٌة عئ   2.31صقئ نة بصعدل  0.7لترل إلى  ٪41.2بنسبة   ق أللصلوٌةنسبة رئفى أللدٌن إلى حق نخفضتأل
 .تقٌٌ  أ ألضى صجص عة ش وئت لٌسو  صر 

صلٌ ن جنٌه  2,334صقئ نة بـ  هصلٌ ن جنٌ 2,072.4لٌبلغ صلٌ ن جنٌه  ...13أ  صئ ٌعئدل  ٪12 أس أللصئل أللعئصل بنسبة  نخفضأل
 .أللعصالء  أللصخ  نلإلنخفئض فى  ونتٌجة 1023بن:ئٌة عئ  
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 التطورات الراهنة والنظرة المستقبلية

ق  ت إدأل ة أللش وة ألعتصئد نص ذج إعئدة أللتقٌٌ   فًقئ للصعٌئ  أللصحئسبً  :1029إعادة تقييم األصول في الربع الرابع من عام 

 ضى أللصصل وة لش وئت أللصجص عة  ٌنص هذأل أللنص ذج على أل"  ذلك على ألالأللعقئ ألت  ألسالت  أللصعدألت" 24أللد لً  ق  

 ألالتى:

أللعئدلة بط ٌقة  ت  ألالالت  أللصعدألت، أللذى ٌصون قٌئس قٌصتهألبعد ألثبئته على ألنه ألسرل، ٌجب أن ٌسجل أللبند صن بن د أللعقئ 

صط  حئً صن:ئ أي صجصع ألالهالك  أللتقٌٌ  ٌصون ألالعتصئد علٌ:ئ، بصبلغ إعئدة أللتقٌٌ ،  ه  عبئ ة عن قٌصته أللعئدلة فً تئ ٌخ إعئدة

لضصئن ألن ال ٌختلف أللصبلغ أللدفت ى  -بشول وئف - الحق  أى صجصع خسئج  هب ط الحقة،  ٌجب أن تج ى إعئدة أللتقٌٌ  بئنتظئ 

 بئستخدأل  أللقٌصة أللعئدلة فً ن:ئٌة فت ة أللتق ٌ . عن أللصبلغ أللذى سٌحدد –بشول ذي أهصٌة نسبٌة  –

عصلٌئت إعئدة أللتى ٌعئد تقٌٌص:ئ ...   أللصعدألت ألآلالت  عقئ ألتئدة أللتقٌٌ  على أللتغٌٌ ألت فً أللقٌ  أللعئدلة لبن د أللٌعتصد تو أل  إع

، فبدال صن ذلك قد ... صع تغٌٌ ألت ضجٌلة فقط فً أللقٌصة أللعئدلة  أللصعدألت ألآلالت  عقئ ألتأللأللتقٌٌ  أللصتو  ة غٌ  ض   ٌة لبن د 

 .ٌٌ  أللبند فقط ول ثالث أ  خصس سن ألتٌو ن صن أللض   ى أن ٌعئد تق

 فئجض عن ألن تحت أللصلوٌة حق ق ضصن ألل ٌئدة تثبت أن ٌجب فئنه أللتقٌٌ ، العئدة نتٌجة الرل أللدفت ى أللصبلغ ٌ دألد عندصئ

 أللصثبت أللتقٌٌ  إعئدة ألنخفئض ٌعوس أللذى بئلقد  أللدخل ضصن قئجصة ألل ٌئدة قئجصة تثبت ألن ٌجب فئنه ذلك صن  بئل غ  أللتقٌٌ ،

 .نفسه لالرل أللدخل قئجصة ضصن سئبقئً 

 بشول  ألالالت  أللصعدألت  ت أل أللعقئ بن د صن ببند ٌتعلق فٌصئ أللصلوٌة حق ق ضصن أللصد ج أللتقٌٌ  إعئدة فئجض ٌح ل أن ٌصون

 ٌستبعد أل  ألسرل ٌخ د وول عندصئ أللفئجض تح ٌل على ذلك ٌنط ى  قد ألسرل ألثبئت ٌلغى عندصئ أللص حلة ألس بئح أللى صبئش 

 أللفئجض صبلغ سٌو ن أللحئلة هذه صثل  فى قبل أللصنشأة صن ألسرل ألستخدأل  ألثنئء أللفئجض بعض ٌح ل ألن ٌصون ذلك صن  بئل غ 

 لالرل ٌةفأللرئ أللتولفة أسئس على  ألسهالك لالرل تقٌٌصه أللدفت ى أللصعئد أللصبلغ أسئس على ألسهالك بٌن أللف ق ه  أللصح ل

 .أللدخل قئجصة خالل صن أللص حلة ألس بئح أللتقٌٌ  أللى إعئدة فئجض صن تح ٌالت  التج ى

ت  ألالعت ألف ب:ئ بقئجصة أللدخل أللشئصل  ىجنٌه صر صلٌئ   2.43تتصثل نتٌجة تطبٌق أللنص ذج أللصشئ  أللٌه أعاله فً ألثبئت صبلغ 

  وذلك فً حق ق أللصلوٌة أللصجصعة ضصن ألالحتٌئطٌئت.

 فً أللصٌ ألنٌة أللعص صٌة. ٌؤث  فقط:  ف أللدخل، قئجصةٌ  على  فًقئ لذلك ، لٌس إلعئدة أللتقٌٌ  أي تأث

أللطلب على  ضعف صلٌجة بئلتحدٌئت ، حٌث تثٌ  أللصخئ ف بشأن 1010: ال ت ألل أللت قعئت أللصستقبلٌة لعئ  1010أللت قعئت لعئ  

 ج د صجئل للتفئؤل  أللرعٌد أللعئلصً أللصخئ ف بشأن أس ألقنئ ألس   بٌة ،  ال ٌ ألل أللطلب أللصر ي تحت أللضغط ، لون صع

ن ى ألستص أل   ت قع لبنئن على  جه أللخر ص ألسس ألق ألإلقلٌصٌة غٌ  صؤودة  تظل،   1010بشأنه فً  قت الحق صن عئ  

 أ صت:ئ ألالقترئدٌة  توثٌف:ئ صع ت ألٌد أللضغط أللسٌئسً صن أجل تغٌٌ  وبٌ  فً أللحو صة  أللسٌئسة

نص لإلٌ ألدألت أللتً تأتً فً أللصقئ  ألس ل صن أل تفئع حج  رئد ألت ألسد ألت على ألل غ  صن هذه أللتحدٌئت تت قع لٌسٌو  بعض ألل

أللرحٌة  بدألٌة ألالنتعئش فً صر . ستأتً  ٌئدة حج  أللرئد ألت صن ت سٌع نطئق صنتجئتنئ صن خالل عصالء أللترنٌع 

 للغٌ أللحئلٌٌن  دخ ل أس ألق جدٌدة صع عصالء ترنٌع للغٌ  جدد.

على ألل غ  صن  1010  أللجنٌه على صدأل  أللعئ  ، ال نت قع صت سط أسعئ  أفضل فً عئ  بٌن ضغ ط أللتسعٌ  فً صر   تع ٌ

  ٌئدألت أللتضخ  أعاله فً أس ألقنئ أللتردٌ ٌة ألل جٌسٌة.

س ف ٌستص  تق ٌة أللجنٌه أللصر ي فً أللضغط على ألل: ألصش ألإلجصئلٌة. تست:دف لٌسٌو  بعض أللتحسن فً ألس بئح أللتشغٌلٌة 

ئ ٌسصح ب ٌئدة ألإلنتئج  صئ ٌتبعه صن  ف  ألت أللحج . سٌت  دع   ف  ألت أللحج  صن خالل ص ألٌئ أللعئ  صع  ٌئدة أللصبٌعئت صص

 . ألالستفئدة صن ألنخفئض أسعئ  أللغئ  فً أللبالط 1029أللوئصل لصبئد ألت خفض أللتوئلٌف أللتً ت  إطالق:ئ فً عئ  
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خفئض أسعئ  أللصنتجئت أللصست  دة بئلجنٌه أللصر ي، ، صع ألن1010 تت قع أللش وة أٌضئً بٌجة تضخصٌة أوث  ألعتدألالً فً عئ  

   ٌئدة أللجنٌه أللذي ٌسصح للحو صة بئلتحدث عن خفض ألسسعئ  على أللسلع ألسسئسٌة.

، صصئ ٌقلل صن أللصر  فئت  1010تعتقد لٌسٌو  أًٌضئ أن صعدالت أسعئ  أللفئجدة أللصر ٌة ستنخفض بشول وبٌ  خالل عئ  

أل  ألسخٌ  فً لبنئن بخفض صعدالت أسعئ  أللفئجدة بحدة سٌسئعد أًٌضئ فً تقلٌل نفقئت أللفئجدة للش وة أللتص ٌلٌه ل:ذأل أللعئ . إن أللق 

 .1010فً عئ  

بعد  1025أللذي ٌتع ض لضغ ط صنذ عدة أع أل  نتٌجة إلج ألءألت أللتقشف أللتً ت  تبنٌ:ئ فً عئ   -قد ٌش:د أللطلب أللصر ي 

لتضخ   ألنخفئض صعدالتأسعئ  أللفئجدة ٌعٌدألن بعض أللق ة أللش ألجٌة  ألل غبة بعض ألالنتعئش حٌث أن ألنخفئض أل -تع ٌ  أللجنٌه 

،  لون ٌبد  أن صعظ   1029فً ألالستثصئ  أللصبئش  خالل أللعئ  . ال ٌ جد أي صؤش  على هذأل ألالنتعئش فً أ ألخ  عئ  

 ألالقترئدٌٌن ٌعتقد ن أن هذه أللد  ة أللقئدصة لنص  أللطلب  ستع د فً ص حلة صئ.

ع لٌسٌو  حد ث تحسن فً أللنتئج  فً أللعئ  أللصقبل ، إال أن:ئ ال ت ألل تعتقد أن بٌجة أللتشغٌل  أللنتئج  ستظل رعبة للغئٌة بٌنصئ تت ق

 ،  صئ  أللت أللش وة تت قع خسئ ة وبٌ ة للعئ  أللصقبل.

ٌه أللصر ي س ف عال ة على ذلك ، حتى هذأل أللتخفٌض فً أللخسئج  ال ٌخل  صن أللصخئط .  أللص ٌد صن أللتع ٌ  أللوبٌ  للجن

 .ٌضغط على أللنتئج  قد تتأث  أللعصالت  أللطلب فً أ   بئ  أللصصلوة أللصتحدة سلًبئ صع خ  ج ب ٌطئنٌئ صن ألالتحئد ألس   بً

فً هذه أللبٌجة ، ت ألرل لٌسٌو  فتح أعصئل:ئ صع عصالء جدد  أس ألق جدٌده  ت سٌع أللعالقئت أللتجئ ٌة أللقئجصة. تظل أللش وة 

فق أللنقدي لصحئ لة ألالستص أل  فً تثبٌت أ  تخفٌض أللدٌ ن. سٌؤدي ذلك إلى جعل لٌسٌو  فً أق ى ص قف صلت صة بئدأل ة أللتد

صصون لالستفئدة صن سٌئسئت أللتخفٌف  ألست دألد أللطلب أللصت قع فً صر    أللتعدٌل أللالحق للجنٌه أللصر ي بص    ألل قت  أللذي 

 سٌش:د تحسنئً فً أللقد ة أللتنئفسٌة للرئد ألت.

أللسٌئسٌة  ألالقترئدٌة أللحئلٌة فى لبنئن تجعل صن أللرعب للغئٌة ت قع وٌف سٌبد   ةألال ص )تحديث(: -لة ليسيكو لبنانإعادة هيك

س ق صنتجئتنئ، ألنوصئش   ىأللس ق  ألسعصئل أللتجئ ٌة لش وة لٌسٌو  فى أللعئ  أللصقبل . بعد عدة سن ألت صن ألل و د ألالقترئد

ألل:ئجل صصوًنئ صع ألنعوئسئت عصٌقة على أللعصلة  ى ألالقترئد ىوئن أللتغٌٌ  أللسٌئسٌصون أن تو ن لبنئن فً نقطة ألنعطئف إذأل 

تخضع لتغٌ ألت شدٌدة خالل ألسش:  س. أللوثٌ  صن تحلٌالتنئ  بٌئنئتنئ ح ل أللت قعئت أدنئه ى أللظ  ف أللتجئ ٌة  أللنظئ  أللصر ف

 . أللسنة

 -ت ألجه توئلٌف إنتئج بئهظة،  س ق صنوصش  صنئفسة صت ألٌدة  أللتى -خالل أللسن ألت أللقلٌلة أللصئضٌة،  جدت ش وة لٌسٌو  لبنئن 

نتٌجة لذلك، ق    .نفس:ئ صع نتئج   تدفقئت نقدٌة سلبٌة على صدأل  أللسن ألت أللصئضٌة،  قد تو ن لدٌ:ئ صخ  ن  دٌ ن وبٌ ة

لصتصثلة فى صخ  ن  أ ألضى صجلس ألإلدأل ة إعئدة هٌولة أللش وة.  وئن ألل:دف صن عصلٌة إعئدة ألل:ٌولة هذه ه  تح ٌ  أللنقدٌة أل

 .لبنئن لتخفٌض أللدٌ ن  إنشئء أعصئل ص بحة  تدفقئت نقدٌة إٌجئبٌة

( خفض أللتولفة  خفض أللطئقة 2، بدأت لٌسٌو  فى تنفٌذ خطة إعئدة هٌولة ش وة لٌسٌو  لبنئن صن خالل:)1029فً أ ألجل عئ  

لتر ف فى ألسر ل أللعقئ ٌة لتح ٌ  أللنقدٌة  تخفٌض ( أل3( خفض أللصخ  ن لتح ٌ  أللنقدٌة  تخفٌض أللدٌ ن )1ألإلنتئجٌة )

 .( نقل أللغئلبٌة أللعظصى صن ألإلنتئج إلى صر  لص ألرلة عصلٌئت:ئ بعد تخفٌض أللصخ  ن.أللدٌ ن )

صع أللع دة أللى  1010عند ألالنت:ئء صن خطة إعئدة ألل:ٌولة، صن أللصت قع أن تربح تدفقئت لٌسٌو  لبنئن إٌجئبٌة بحل ل عئ  

 .1012ئ  صن عألل بحٌة 

ظل ألس صة ألالقترئدٌة أللصستص ة فً لبنئن، تخطط لٌسٌو  لتقلٌل عدد أللص ظفٌن  تح ٌل عدد وبٌ  صن  ى، ف1010فً عئ  

بضبط ألسسعئ   ش  ط أللدفع صع أللس ق لتع ٌض  أللص ظفٌن إلى عصل بد أل  ج جً للحد صن أللنفقئت أللنقدٌة. تق   أللش وة أٌضئً 

 أللس ق. ىسٌ لة فألللٌ ة ألللبنئنٌة  نقص أللضعف 

بئلفعل  على ألل غ  صن توئلٌف إعئدة ألل:ٌولة ، فقد أدت هذه ألإلج ألءألت إلى خفض أللتوئلٌف أللنقدٌة بشول وبٌ  حٌث ت ف  

 . صٌةأللعصصر  فئت صلٌ ن د ال  ونتٌجة صبئش ة لل ف  ألت فً ألل  ألتب  توئلٌف أللترنٌع  ألل ..1 ىح ألل
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 فى عئ  صلٌ ن د ال  ..2أللش وة صن  نفقهت ىص:صة حٌث ألنخفض رئفً أللنقد أللذ  نتٌجة لذلك، حققت إعئدة ألل:ٌولة نتئج 

 صن أللعئ . ىفً أللنرف أللثئن ىإٌجئب ىف ع ىلتدفق نقدصع حد ث ، 1029صلٌ ن د ال  فً عئ   0.3إلى  1023

 ع  ضألل ى،  أللخسئج  فألل حده  ٌئدة تولفة  على ألس بئح  أللخسئج  صع ألنخفئض ألالنتئج  صع ذلك، فقد أث ت إعئدة ألل:ٌولة سلبئً 

 .ألس بئح  أللخسئج على قئجصة إضئفٌة أللصتعلقة بئلصخ  ن  تس ٌة أللعصئلة، صصئ أدى إلى  ٌئدة توئلٌف 

. صن أللص:  فٌصئ ٌتعلق بإج ألءألت إعئدة ألل:ٌولة صلٌ ن د ال  3 ىألإلدأل ة خسئج  إضئفٌة تبلغ ح ألل ، حددت1029عئ  فى 

 .لٌست توئلٌف نقدٌة ئً ألإلضئفٌة تق ٌبجصٌع هذه أللخسئج  صالحظة أن 

 .،  لون ب تٌ ه أقل حده صع حد ث ألنخفئض وبٌ  فً أللخسئج  فً أللعئ  أللصقبل 1010ط ألل عئ   ذلكصن أللصت قع أن ٌستص   

لبنئن صن صرئنعنئ فى صر  بتوئلٌف إنتئج صنخفضة، فإننئ نت قع حد ث تحسن  إلى،  صع  ر ل صعظ  أللصبٌعئت 1012فً عئ  

 .ألل بحٌةفً 

إن صفتئح إعئدة ألل:ٌولة أللوئصلة للش وة  أللتدفق أللنقدى أللس ٌع لش وة لٌسٌو  وصجص عة ه  بٌع فئجض أللعقئ ألت فى لبنئن.  قد 

.  ال ت ألل ألإلدأل ة تعصل على هذأل،  لون أللظ  ف 1024صلٌ ن د ال  فى عئ   30ع ضنئ أ ألضى فئجضة للبٌع قٌصت:ئ 

عنى أن أللبٌع فى أللصستقبل أللق ٌب غٌ  صحتصل،  أن قٌ  هذه ألس ألضى أللٌ   ستو ن بال شك ألالقترئدٌة  أللس قٌة أللحئلٌة ت

 .صنخفضة بئلصقئ نة للتقٌٌ  أللذى ت 

أللسٌئسٌة أللحئلٌة على خطط إعئدة ألل:ٌولة قرٌ ة ألسجل حٌث تعصل لٌسٌو  لبنئن على توٌٌف أعصئل:ئ  ألإلضط ألبئتتؤث  س

رئدٌة  أللسٌئسٌة أللتً تتوشف فً أللس ق. صع ألستق أل  ألل ضع ، قد تحتئج لٌسٌو  لبنئن إلى لالستجئبة بشول أفضل لأل صة ألالقت

تغٌٌ  خطة إعئدة هٌولة ألسعصئل للتوٌف صع أي حقئجق جدٌدة فً أللس ق. ستبذل لٌسٌو  لبنئن قرئ ى ج:دهئ لتو ن ص نة 

أللتً تثٌ هئ هذه أللتغٌٌ ألت  أللحر ل على أفضل   قئد ة على أللتوٌف صع أللبٌجة أللحئلٌة لتفئدي أوب  قد  صصون صن أللصخئط 

 ألستفئدة صن أللف ص أللتً تقدص:ئ.

 نش ة أللنتئج  ألإلخبئ ٌة. ىف ة بع سنول تعت   ألإلدأل ة ص ألرلة تحدٌث أللصستثص ٌن بشأن أللتقد  أللصح   فى إعئدة ألل:ٌولة 

 

 وغير العاديةاجتماع الجمعية العامة العادية اإلعالن عن 

 -ط ٌق أللجٌش سٌدى بش  ..7 -ٌسٌو  ألجتصئع أللجصعٌة أللعئصة أللعئدٌة بفندق هٌلت ن ألسوند ٌة و  نٌش س ف تعقد ش وة ل
فً تصئ  أللسئعة أللثئصنة  أللنرف ربئحئً ،  س ف تق   أللش وة بئستع ألض  1010صئ س  32أللص ألفق  أللثالثئءألالسوند ٌة ٌ   

 ألجتصئع أللجصعٌة أللعئصة أللعئدٌة. فقئً لصئ جئء فً هذه أللنش ة خالل  ىأدألج:ئ أللصئلً أللسن 

( صن 10)   (.) تٌنأللص ألفقة على تعدٌل أللصئد وصئ سُتعقد أللجصعٌة أللعئصة غٌ  أللعئدٌة صبئش ة بعد ألنت:ئء أللجصعٌة أللعئدٌة لصنئقشة
 ى.عقد أللش وة  أللنظئ  ألسسئس
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 ما يتعلق بليسيكو

 

( أحد أللش وئت ألل ألجدة فً إنتئج ألسد ألت LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY لٌسٌو  ) ص  ألسس:  :
صر  ،  بخب ة ت ٌد عن فى وب  أللش وئت أللصنتجة للبالط أأللرحٌة  بئلج دة أللتردٌ ٌة بئلش ق ألس سط  أٌضئ  ألحدة صن 

 هذه أللرنئعة  بخب ة أٌضئ فً أعصئل أللتردٌ  إلى ألسس ألق أللصتط  ة ت ٌد عن عش ألت أللسنٌن. فًعئصئ  70
 

ص ألٌئ تنئفسٌة نتٌجة ألالنخفئض ألل:ئ  فً تولفة أللعصئلة  أللطئقة  ألالستثصئ  أللنئتجة عن أللحج  ألالقترئدي للنشئط تتصتع لٌسٌو  ب
. إن ألإلست ألتٌجٌة أللتس ٌقٌة لش وة لٌسٌو  تعتصد على ألستخدأل  ص ألٌئ أللتولفة فً صر  أللص قع أللجغ ألفً  ألالست ألتٌجً 

 . تنئفسٌة  بأسعئ  الست:دألف أللحج  ألسوب  صن أللس ق بج دة عئلٌة
 

،  ل:ئ ت ألجد هئ  بئلصصلوة أللصتحدة  بأس ألق أخ ى أللرحٌة تق   لٌسٌو  بتردٌ  صئ ٌ ٌد عن نرف إنتئج:ئ صن ألسد ألت
عدٌدة بأ   بئ،  ألن صعظ  أللوصٌئت أللتً ٌت  تردٌ هئ تحصل ألالس   أللعالصة أللتجئ ٌة أللخئرة بلٌسٌو  صع إن:ئ تنت  أٌضئ 

   ٌة لش وئت أ   بٌة.بصئ وئت  عالصئت تجئ
 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طئه  ج. غ غ  
   + 103 723 0022  تلٌف ن:
   + 103 723 0019  فئوس:
  tgargour@lecico.com :أللوت  نًب ٌد 

 

 

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

 
 بصئ تتطئبق أ  تتصئثل  أللتًهذه أللنش ة قد تحت ى بعض ألسلفئظ "ق ألج  أللنظ ة أللصستقبلٌة" تتعلق بأعصئل   ظئجف أللش وة  

ذلك صن أللتعبٌ ألت أ   صع ألستخدأل  ألحد صف دألت عل  أللصرطلحئت صثل "س ف" "تخطٌط" "ت قعئت" "تنبؤألت" أ  صئ شئبه
أ  أللخطط. صثل هذه أللق ألج  قد تتضصن  رفئ لخطط ألالستثصئ ألت أ  بعض أللتط ٌ ألت أللجئ ٌة  تبصنئقشة بعض ألالست ألتٌجٌئ

تحصل نسبة صن  أللتًألإلردأل ألت أللصستقبلٌة أ  أللص ض عئت  فًبئلش وة،   هذه أللق ألج  أٌضئ قد تعوس  ج:ة نظ  أللش وة 
قد  أللتًد أ  أللف  ض. وثٌ  صن أللعنئر  قد تسبب أللنتئج  أللحئلٌة أ  ألسدألء أ  أللتنفٌذ سهدألف أللش وة  أللصخئط  أ  عد  أللتأو

 بصئ تعب  أ  تو ن صف: صة ضصنٌئ بصثل أللعبئ ألت أللسئبق ألإلشئ ة إلٌ:ئ "ق ألج  أللنظ ة  أللتًتختلف صع أللنتئج  أللصستقبلٌة 
   لذلك ل   أللتن ٌه  أللتنبٌه. “.أللصستقبلٌة

 
 

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

 قائمة الدخل 

 : أللسنة : ألل ألبعألل بع  

 29/28 1028 1029 29/28 1028 1029 )صلٌ ن ج. (

       

 %12 7.22525 7.34321 %12 65623 57723 صافي المبيعات 

 %15 (0.07429) (0.21829) %19 (44129)  (42325)  تولفة أللصبٌعئت  

 %54 42224 75122 %15 3227 1522 مجمل الربح 

 %(123) %9325 %9223 %(9921) %9528 %021 ( ٪هئصش صجصل ألل بح )

       

 %12 (94327)  (95923)  %81 (7123)  (7921)  صرئ ٌف ت  ٌع

 %11 (91023)  (98520)  %81 (4421)  (5321)  صرئ ٌف إدأل ٌة

 %70 3923 0720 - (9123)  9021 تشغٌل أخ ي تإٌ ألدأل

 %12 (5924)  (7320)  %905 (527)  (425)  صر  فئت تشغٌل أخ ي

 - 15222 (1127)  %734 (1324)  (5222)  التشغيل )خسائر( أرباح

 - %421 - - - - (٪هئصش أ بئح أللتشغٌل)

       

 %14 429 528 - 222 (229)  ألستثصئ ألتإٌ ألدألت 

 %37 424 522 %47 920 221 تص ٌلٌة إٌ ألدألت

 %84 (07721)  (91122)  %31 (4021)  (5921)  ر  فئت تص ٌلٌة ص
 %315 (2724)  (72124)  %131 (2121)  (3123)  قبل الضريبة وحقوق األقلية الخسارة

 هئصش ألل بح قبل أللض ٌبة  حق ق ألسقلٌة
- - - - - - 

 %41 (7823)  (0028)  %98 (124)  (923)  ض ألجب دخل أللعئ  

 - (224)  220 - (423)  923 لصؤجلة ض ألجب أللدخل أل

 %722 (11122)  (32122)  %114 (1623)  (3123)  بعد الضريبة الخسارة

 - - - - - - هئصش ألل بح بعد أللض ٌبة

       

 - (023)  023 - (124)  722 حق ق ألسقلٌة 

 %761 (11423)  (73123)  %123 (3723)  (3523)   الخسارةصافي 

 - - - - - - (٪ بح)هئصش رئفً ألل
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 قائمة المركز المالي المجمعة –ليسيكو مصر 
 

 قائمة المركز المالي

دٌسصب   32 )صلٌ ن ج. (
1029 

دٌسصب   32
1023 

1029 /1023 
)%( 

    

 %11 98121 90122 أللنقدٌة

 %83 9.28320 15422 أللصخ  ن

 %81 31429 14424 صدٌن ن

 %85 0729 9125 صستحق صن أط ألف ذ ي عالقة

 %15 7.26727 1.24123 إجمالي األصول المتداولة
    

 %757 13128 0.79827 األصٛي اٌضبثزخ )صبفٟ(

 %17 7928 0124 أصٛي غ١ش ٍِّٛعخ 

 %15 120 522 ِششٚػبد رؾذ اٌزٕف١ز 

 %12 9725 9022 اعزضّبساد أخشٞ

 %970 9120 0927 أٚساق لجط غ٠ٍٛخ األعً

 %372 24424 7.31521 طىيهت األجم إجماني األصىل 

 %142 7.12625 4.13422 إجماني األصىل 
    

 %81 9.77022 9.98120 ثٕٛن عؾت ػٍٟ اٌّىشٛف

 %999 0222 0029 ألغبغ رغزؾك اٌغذاد خالي اٌؼبَ 

 %19 91925 93521 ِٛسدْٚ ٚأٚساق دفغ 

 %994 70521 73529 سصذٖ دائٕخ أخشٞ أ

 %918 921 023 لخغشاف رٚٞ ػالِغزؾك أل

 %34 228 221 ِخصصبد

 %34 1.12221 1.26225 إجماني االنتزاماث انمتذاونت
    

 - 222 4021 لشٚض غ٠ٍٛخ األعً

 - 222 728 اٌزضاِبد أخشٜ غ٠ٍٛخ األعً

 %19 127 824 ِخصصبد

 %18 0725 0722 ّإعٍخ اٌظش٠جخ اٌذخً 

 %722 3722 1127 طىيهت األجم  ثإجماني االنتزاما

 %32 1.32324 1.14122 ثإجماني االنتزاما
    

 %726 7721 4623 حقىق األقهيت 

 %922 52222 52222 سأط اٌّبي اٌّصذس

 %711 43725 0.99320 اؽز١بغ١بد 

 %19 0927 9124 اإلسثبػ اٌّؾزغضح

 %019 (99527) (01827) اٌؼبَ  خغبئشصبفٟ 

 %754 11224 7.73124 إجماني حقىق انمهكيت 

 %142 7.12625 4.13422 إجماني حقىق انمهكيت واالنتزاماث  
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 المجمعة التدفقات النقديةقائمة  –ليسيكو مصر 
 

 % أللسنة قائمة التدفقات النقدية

 23/  29  1023 1029 )صلٌ ن ج. (

    التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 

 %019 (99527)  (01827)  عئ ألل خسئ ة رئفً 

 %921 92122 99424 سر ل أللثئبتة  ف  ق أللت جصة إهالك أل

 - (024)  921 ألست:الك ألسر ل غٌ  أللصلص سة  ف  ق أللت جصة 

 %41 7823 0028 ض ألجب أللدخل عن أللعئ 

 %027 (9120)  (7821)  ض ألجب أللدخل أللصدف عة

 - 221 (225)  ض ألجب أللدخل أللصؤجلة

 - (4920)  229 أ بئح  أسصئلٌة

 %01 7720 121  ف  ق أللت جصة تئتدعٌ  أللصخرر

 %952 (229)  (229)  إلغئء صخررئت ألنت:ى أللغ ض صن:ئ

 %902 4225 1227 حرة أللعئصلٌن فً ألس بئح 

 %410 529 0520 ألل ٌئدة / )نقص( بحق ق ألسقلٌة 

 - 120 (0123)  ألل ٌئدة / )نقص( فً ألحتٌئطً أللت جصة

 %721 5124 95723 )ألل ٌئدة( / نقص بئلصخ  ن 

 - (129)  95224 )ألل ٌئدة( / نقص فً أللصدٌن ن 

 %973 0120 7428 ألل ٌئدة / )نقص( فً أللدألجن ن

 %18 (5229)  (7127)  صخررئت صستخدصة

 - (728)  924 أللف ق أللنئت  صن خر  أ  ألق أللقبض ط ٌلة ألسجل

 %115 1222 14327 صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

    أنشطة االستثمار التدفقات النقدية من 

 %18 (1229)  (1929)  إضئفئت ألسر ل أللثئبتة  أللصش  عئت تحت أللتنفٌذ

 - (223)  (923)  ألسر ل غٌ  أللصلص سة

 - (229)  925 صبفٝ اٌزغ١ش فٝ االعزضّبساد اٌّزذاٌٚخ األخشٜ

 %4 1928 720 صتحرالت صن بٌع أر ل ثئبتة

 - 9528 (121)  ل ٌئدة / نقص فً أ  ألق قبض ط ٌلة ألسج

 %457 (1423)  (6423)  صافي النقدية من نشاط االستثمار

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 - (0222)  4021  ٌئدة / )نقص( فً أللق  ض ط ٌلة ألسجل 

 - (0121)  029 لاللت ألصئت ط ٌلة ألسجل أللج ء أللحئلً ٌئدة / )نقص( فً 

 - 222 (021)  ألسجلقرٌ ة لت ألصئت إ ٌئدة / )نقص( فً 

 %971 (7423)  (5824)  عئصلٌنلل ت  ٌعئت أ بئح

 - (1723)  322 صافي النقدية من أنشطة التمويل 

 - (1622)  1122 لعامصافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل ا

 %929 (9.90120)  (9.95420)  عئ رئفً أللنقدٌة  صئ فً حوص:ئ أ ل ألل

 %37 (1.14527)  (1.25227)  وما في حكمها أخر انعاو انىقذيت صافي

    

 


