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  ٣من  ١صفحة     ٢٠١٦ أغسطس ١٤

  
  

  ٦٢٠١ عاممن  الربع الثانىنتائج أعمال 
 

  .مليون جنية بالرغم من تحسن النتائج التشغيلية مقارنة بالربع ا�ول ٣٩.١صافى خسارة 
  

  ف�ى  المنتھ�ى الث�انىللرب�ع  أعلن�ت ش�ركة ليس�يكو مص�ر النت�ائج المجمع�ة :٢٠١٦ أغس+طس ١٤في  ا%سكندرية

 ٣٤٦.٦ بل�غلتالع�ام الس�ابق نفس الفت�رة م�ن ب�% مقارن�ة ١٢بة ا0يرادات بنس� انخفضت، حيث  ٢٠١٦ يونيو ٣٠

(ھ�امش الخس�ارة  مليون جني�ه ١٠.٢ قبل الفائدة والضريبة) خسارة(ال التشغيليةالخسائر  بلغت كما،  مليون جنيه
 س�جلت الش�ركة، ٢٠١٥ملي�ون جني�ة ف�ى الرب�ع الث�انى م�ن  ٢٧.٤%) مقارن�ة ب�ربح تش�غيلى بل�غ ٢.٩-التشغيلية 

ملي�ون جني�ة ص�افى  ٣.٩مقارن�ة ب�ـ  %)١١.٣-(ھ�امش ص�افى الخس�ارة  ملي�ون جني�ه ٣٩.١ بل�غ رةخس�اصافي 
  .ربح عن نفس الفترة من العام السابق

  

مليون جنية،  ٦٦٥.٦رنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ا% مق٨النصف اTول، أنخفضت اTيرادات بنسبة 
مليون جنية ( ھامش الخسارة التشغيلية  ٢٩.٠ائدة و الضريبة) سجلت الشركة خسارة تشغيلية (الخسارة قبل الف

، سجلت الشركة صافى  ٢٠١٥مليون جنية ربح تشغيلى فى النصف اTول من عام  ٥٠.٢% ) مقارنة ٤.٤-
مليون جنية صافى ربح عن  ٦.١% ) مقارنة بـ ١٢.١-مليون جنية ( ھامش صافى الخسارة  ٨٠.٤خسارة بلغ 

  السابق. نفس الفترة من العام

  

يظھر الربع الثاني بعض س ا1دارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله : رئيس مجل - وقد علق السيد / جلبرت غرغور
أدنى نقطة لدينا في الربع اZخير من العام الماضي. ومع  عم مقارنة أيضاً ، ومن العام التحسن مقارنة مع الربع اZول

  .T تزال غير مرضية الثانى من العام كبيرة في الربعال ةخسارالذلك، فإن 

  

 ا0نتاجية الطاقةوا0قليمية  : ضعف الطلب في مصر وأسواق التصدير صعبة للغايةعمل "اننا T نزال نواجه بيئة 

 ، زيادة كبيرة في التكاليف بسبب الزيادة غير العادية في تكلفة الطاقةو المنافسة السعرية في قطاع البjطالزائدة و
والذى أدى الى الفائدة  معدTتذه التحديات من خjل زيادة الضغط على العملة مما أدى إلى زيادة كبيرة في تفاقمت ھ

  .ا0نفاق واTستثمارتقلص 

  

مقارنة بالربع اTول  تحسن مستمر فى اZداء مع انخفاض فى الخسائر"وعلى الرغم من ھذه التحديات، يمكننا أن نرى 
منذ أواخر العام  المحليةا في السوق نھذا التحسن يرجع إلى العمل الذي بدأ في تحسين حصت . أعتقد أن جزءا منمن العام

إدخال وإدخال خطوط إنتاج جديدة في البjط والماضي، وبصورة رئيسية: إعادة تنظيم وتعزيز قوة المبيعات لدينا 
  موزعين جدد وبدء برنامج لتحفيز ودعم صغار التجار.

  

 خطتنا و تنااستراتيجي مع تحسن والتكيفالسوف نستمر في و ئنااستراتيجية لتحسين موقفنا وأدا نحن واثقون بأن لدينا"

  ". الموزعينبدعم من أسرة ليسيكو من ا0دارة والموظفين وللتغلب على الصعوبات الحالية 
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  ٣من  ٢صفحة     ٢٠١٦ أغسطس ١٤

ات المتخذة لتعزيز با0ضافة إلى المبادر ":  عضو مجلس ا1دارة المنتدب قائ9ً  – طاھر غرغوروأضاف السيد / 
تحصيل النقدى من الأيضا تم العمل على خفض التكاليف والعمل على تخفيض المخزون و - ا في السوق المحليةنحصت

نا أنكما منذ بداية العام المخزون نخفض احيث  ،يمكننا أن نرى بعض النجاح من ھذه اTستراتيجية .العمjء المحلين
من حيث خفض  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ھذا الربعأيضاً  العامل قادرين على خفض رأس المال

مقارنة بنفس الفترة ن في تخفيض الخسائر التشغيلية يمستمرننا أكما  للنصف اZولالربحية التكاليف، تحسنت ھوامش 
  .من العام السابق

  

. على الرغم من أن التى نعيش بھاالصعبة سنستمر في اتخاذ إجراءات حاسمة ردا على البيئة التشغيلية  حال "على كل
كما  ى مما كانت عليهأقو شركتنا  تركتسوف ه الظروف ھذن أأنا واثق فللغاية،  اصعبتحديا ظل يالمدى القريب سوف 

 ". تناقونقاط و يانامن مزاأستفادة د أفضل يستفن نأ ساعدنا علىنھا ستأ

  

  بھا ، متاحة على الموقع ا0لكتروني لشركة ليسيكو.القوائم المالية الكاملة ، والتحليjت الخاصة * 
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  ٣من  ٣صفحة     ٢٠١٦ أغسطس ١٤

  ما يتعلق بليسيكو

  
) أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا>دوات الصحية وبالجودة التصديرية LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا>سھم :

ھذه الصناعة  فيعاما  ٥٠نان، وبخبرة تزيد عن بالشرق ا>وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للب9ط بمصر ولب
  وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا>سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

  

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا�نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا�ستثمار الناتجة عن الحجم ا�قتصادي للنشاط 
. إن ا1ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصر ولبنانستراتيجي والموقع الجغرافي وا�

  . تنافسية �ستھداف الحجم ا>كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

  

ق أخرى عديدة ، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواالصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا>دوات
بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا�سم والع9مة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات 

   وع9مات تجارية لشركات أوروبية.

  

  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا1تصال:
  

      طاھر ج. غرغور

    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:

      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:

    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا1نترنت :

 

  
  
  
  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة وھذه النشرة قد تحتوى بعض ا>لفاظ "قوائم النظرة المستق

استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة 
تطويرات الجارية بالشركة،  أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا�ستثمارات أو بعض ال تبعض ا�ستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التيا1صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
 قد تختلف مع النتائج التيالتأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا>داء أو التنفيذ >ھداف الشركة و

لذلك لزم التنويه  “.ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا1شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية التيالمستقبلية 
    والتنبيه.

  


