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  ٣من  ١صفحة     ٢٠١٤ مايو ١٢

  

  

  ٢٠١٤ عامالربع ا�ول من نتائج أعمال 

 

  نمو فى صافى الربح% ١١٥ بنسبة دفعيوتحسن التكاليف  ا�يرادات قوة نمو
  

ف  ى  للرب  ع ا�ول المنتھ  ى ةجمع  أعلن  ت ش  ركة ليس  يكو مص  ر النت  ائج الم :٤٢٠١ م##ايو٢١ف##ي  ا$س##كندرية
 بل   غلتالع   ام الس   ابق فت   رة م   ن نفس الب   مقارن   ة % ١٦ت ا1ي   رادات بنس   بة رتفع   ، حي   ث ا ٢٠١٤ م   ارس٣١

ال ربح قب ل ( ا@رب اح التش غيليةت رتفع ا كم ا، تحديداً نتيجة زيادة مبيعات الب;ط ف ى مص ر مليون جنيه٣٨٣٫٨
 بمق دار تش غيلىالنس بة ھ امش ال ربح  ارتفع تكم ا ( مليون جني ه ٧١٫٢ تبلغل، % ٦٨بنسبة  )الفائدة والضريبة

ارتف ع (  ملي ون جني ه ٣٥٫٠ ليبل غ% ١١٥نس بة ب الربحصافي  تفعار،  )%١٨٫٦نقطة مئوية لتصل الى  ٥٫٨
  % )٩٫١ نقطة مئوية ليصل الى ٤٫٢بمقدار  ھامش صافى الربح

  
أن نتائج :  "  : بقوله -  رئيس مجلس ا1دارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو -  جلبرت غرغور/ وقد علق السيد 

على الرغم من ضعف الطلب على ا�دوات الصحية فى السوق المحلى  القوىالنمو بداية واعده للعام مع تعد الربع ا�ول 
ا� اننا اظھرنا نمو فى ا�يرادات و تحسن ھوامش الربحية فى جميع القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام وليبيا 

    .وضعف الجنية المصرى ا�عمال السابق نتيجة افضلية التسعير و التنوع فى قطاعات
  

حيث الربح ل<داء القوى و تخفيض التكاليف قدم الربع ا�ول من العام ارقام قياسية جديدة لشركة ليسيكو من و نتيجة 
    من عام �خرالتحسن  كما أن الھوامش مستمرة فى بصورة مطلقةالتشغيلى وصافى الربح 

  
 مGGن تزايGGد المخGGزونمGGن علGGى الGGرغم  نحGGن مسGGتمرون ايضGGاً فGGى تحسGGين مؤشGGرات راس المGGال العامGGل علGGى مGGدار الربGGع

  .ا�ول خ;ل الربعالدين  ىصافو اجمالى الدين من خفض ايضاً تمكنا كما  .و ذلك لضعف الطلباOدوات الصحية 

  
ھ ذا  خ ;ل ا�رب احو ا�عم ال اس تمرار نم و  ف ىثق ة مما يجعلن ا عل ى لعام لتظھر نتائج ھذا الربع بداية قوية  كل عامبش

على جيدة آمل أن نتمكن من تقديم نتائج مالية  وليبيا السوق المحلىالمبيعات في  ؤ المتوقع فىنھتم بالتباط وما زلنا عامال
  الرغم من ھذه المخاوف

  
 ٢٠١٤اسGتمرت النتGائج للربGع اOول مGن عGام  ":  عضو مجلس ا1دارة المنتدب قائ;ً  – طاھر غرغور/ ف السيد وأضا

ا�ربGGاح أفضGGل  الGGى وصGGلتو ٢٠١٣و  ٢٠١٢شGGھدت فGGي عGGام مGGا كامش وھGGفGGى الالنمGGو القGGوي وا�نتعGGاش  نحGGواتجاھGGا 
  ".سجلت سابقاً عما التشغيلية والصافية 

   
 ھذه على تضغط قد والتيا� اننا مازلنا نواجه التحدى المتمثل فى تضخم التكاليف  بينما يمثل ھذا الربع بداية قوية للعام

وذلك من خ;ل تحسين كفاءة ا�نتاج  تضخمية ضغوط يأ لنقابل العمل في نستمر فوسو, العام على مدار الھوامش
 ضعفال الى تحديد قد يؤدى ھذاو ؛تأثر سلبياً نتيجة الضعف المتوقع فى نمو حجم المبيعاتتغير ان ھذا يحتمھا ان 

 تحسينمن  الكاملة بتحقيق المنفعة سمحمما قد �ي – الصحية ا@دوات في خاصة - المبيعات حجم نموالمتوقع فى 
  عليةالفا
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  ٣من  ٢صفحة     ٢٠١٤ مايو ١٢

 والميزاني  ة النقدي  ة نات  دفقات وتحس  ين امشوالھ   ف  ى ق  وي نم  و تحقي  ق عل  ى وق  درتنا وقطاع  ات ال ك  لا@داء الق  وي ف  ي  "
 ن تمكن أن آم ل ،العام لبقية توقعاتنا بشأن ينمتفائل للبقاء سببا تعطينا ا@ول الربع في التحديات ھذه مواجھة في العمومية

 كبي ر بش كل ؤثري  � والمنطق ة مص ر ف ي السياس ي التغيي ر أن افتراض على ، العامھذا  في نموالو نتحسال مواصلة من
  ".  ا@سواق تلك في الطلب على

  

  

  .ليسيكو القوائم المالية الكاملة ، والتحلي;ت الخاصة بھا ، متاحة على الموقع ا1ليكتروني لشركة* 
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  ما يتعلق بليسيكو

  

أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا@دوات الصحية ) LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY :رمز ا@سھم (ليسيكو 
عاما  ٥٠وبالجودة التصديرية بالشرق ا@وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للب;ط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

  .تزيد عن عشرات السنين ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا@سواق المتطورة في
  

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

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

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا@دوات
بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا�سم والع;مة التجارية الخاصة 

   .وع;مات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  :لمزيد من المعلومات، نرجو ا�تصال

  
      غرغور. طاھر ج

    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  :تليفون
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    :فاكس
    com.lecico@tgargour  :الكترونيبريد 

 

  

 com.lecico.www  :وا موقعنا على ا�نترنت زور

 

  

  

  

  

  

  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيتتعلق بأعمال ووظائف الشركة و" قوائم النظرة المستقبلية"ھذه النشرة قد تحتوى بعض ا@لفاظ 

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

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التيأو الموضوعات ا1صدارات المستقبلية  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد تختلف مع النتائج  التيكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا@داء أو التنفيذ @ھداف الشركة و. التأكد أو الفروض

لذلك لزم التنويه  .“نظرة المستقبليةقوائم ال"ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا1شارة إليھا  التيالمستقبلية 
    .والتنبيه

  


