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  ٣من  ١صفحة     ٢٠١٤أغسطس  ١٣

  
  

  ٢٠١٤ عاممن  الثانىالربع نتائج أعمال 
 

% ليصل ٤٨نمو ا�يرادات و ا�رباح وتحسن الھوامش يدفع بارتفاع صافى الربح بنسبة 
  مليون جنية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ٤٩.٨الى

  

،  ٤٢٠١ املع- الث-انىللرب-ع  ةجمع-أعلنت شركة ليسيكو مص-ر النت-ائج الم :٤٢٠١ أغسطس٣١في  ا%سكندرية
 كم--ا،  ملي--ون جني--ه٤٢٥.٤ بل--غلتالع--ام الس--ابق نفس الفت--رة م--ن ب--% مقارن--ة ٦ت ا8ي--رادات بنس--بة رتفع--حي--ث ا

 ارتفع-تكم-ا ( ملي-ون جني-ه ٨١.٢ تبل-غل % ٢٧بنس-بة  (الربح قبل الفائ-دة والض-ريبة) ا<رباح التشغيليةت رتفعا
عل-ى خلفي-ة تحس-ن مجم-ل الھ-وامش )%١٩.١ى نقط-ة مئوي-ة لتص-ل ال- ٣.١ بمقدار تشغيلىالنسبة ھامش الربح 
 ھ-امش ص-افى ال-ربحارتف-ع (  ملي-ون جني-ه ٤٩.٨ % ليبل-غ٤٨نس-بة ب الربحصافي  ارتفع،  فى جميع القطاعات

  % )١١.٧ نقطة مئوية ليصل الى ٣.٣بمقدار 
  

 ٨٠٩.٢ غلتبل-الع-ام الس-ابق ب-نفس الفت-رة م-ن % مقارنة ١١ت ا8يرادات بنسبة رتفعا ٢٠١٤النصف ا<ول لعام 
ملي-ون ١٥٢.٤لتبل-غ  % ٤٣(ال-ربح قب-ل الفائ-دة والض-ريبة) بنس-بة  ا<رب-اح التش-غيليةت رتفع-ا . كم-امليون جنيه

ارتف-ع ص-افي  ، %)١٨.٨نقط-ة مئوي-ة لتص-ل ال-ى  ٤.٣(كما ارتفعت نسبة ھامش الربح التشغيلى بمق-دار  جنيه
نقط-ة مئوي-ة ليص-ل ال-ى  ٣.٧ل-ربح بمق-دار ( ارتف-ع ھ-امش ص-افى ا مليون جنيه ٨٤.٨% ليبلغ ٧٠الربح بنسبة 

١٠.٥( %  
  

ن نتائج إ " : بقوله -  رئيس مجلس ا8دارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو -  وقد علق السيد / جلبرت غرغور
    .الربع الثانى لشركة ليسيكو مصر ھى ا<قوى على مدار تاريخنا مع مبيعات وأرباح قياسية "

  
الوقود مقترنة بزيادة معدل الضرائب فترة القادمة تحدياً قوياً يتمثل فى زيادة تكاليف الطاقة وننا نواجه فى الإومع ذلك ف

% ٢٠نتاجنا بنسبة إقتصاد، ھذه التغيرات سينتج عنھا زيادة تكاليف صVح ا8عمال والتى أقرتھا الحكومة 8على ا<

راً لتحديات السوق فلن تستطيع ھذه الزيادة فى نظ وقد قررنا زيادة ا�سعار بالقدر المستطاع .من يوليو فصاعداً 
  .ار الناتجة عن زيادة التكاليفثسعار تجنب كل اYا<
  

 لمواجھ-ة موق-ف ش-ركتنا الق-وى س-وف يك-ون س-نداً ئنا فى الشھور القادمة ، ولكن اوعليه سوف يؤثر كل ما سبق على أد
نح-ن عل-ى يق-ين أن مص-ر واح-دة  .ظم بVد المنطقةستقرار فى معإھذه المرحلة فى الشرق ا<وسط والتى تعانى من عدم 

  .البعيدا<دوات الصحية تنافسياً على المدى القريب ونتاج البVط ومن أقوى ا<سواق فى المنطقة وأفضل ا<ماكن 8

  
 ٢٠١٤أس-تمرت نت-ائج الرب-ع الث-انى م-ن ع-ام  ":  عضو مجلس ا8دارة المنت-دب ق-ائVً  – طاھر غرغورف السيد / وأضا

اھھا نحو نمواً قوياً واستعادة الھوامش تحسنھا فقد وصلنا الى أفضل ا<رقام الربع سنوية من حي-ث المبيع-ات وال-ربح اتج
  التشغيلى و صافى الربح."
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  ٣من  ٢صفحة     ٢٠١٤أغسطس  ١٣

ننا نقوم بزيادة إن الزيادة ا�ستثنائية التى أقرتھا الحكومة فى أسعار الطاقة تھدد بتجاوز كل المكاسب التى حققناھا.  فإ
فعل ھذه الزيادة بدايًة من شھر % وسوف تُ ٨ن تكون الزيادة فى السعر بمعدل أ ر بالقدر المستطاع علىا�سعا

نأمل أن نكون قادرين على زيادة أسعار أخرى على مدار العام ، ولكنى غير واثق تماماً بأننا قادرين  .٢٠١٤ أغسطس
  .بنھاية العام بالكامل فنايأن نغطى زيادة تكال

  
ن ا�داء الق-وى ف-ى إ. ننا نواجة التحدى ا�كبر لنشاطنا من حيث تض-خم التك-اليف عل-ى م-دار تاريخن-اأومما � شك فية  "

كاف-ة القطاع--ات وق--دراتنا عل--ى تحقي--ق نم-و ق--وى للھ--وامش لمواجھ--ة التح--ديات ببيئ-ة العم--ل عل--ى م--دار الس--نوات الس--ابقة 
مس--تقبVً م-ع ا<خ--ذ ف--ى ا�عتب--ار ثب--ات التك--اليف  اً ح--ديات وتحقي--ق نم--وتجعلن-ا متف--ائلين بق--درتنا عل--ى التغل--ب عل-ى ھ--ذة الت

  ".ا�سواقو
  

  

  ليسيكو. القوائم المالية الكاملة ، والتحليVت الخاصة بھا ، متاحة على الموقع ا8ليكتروني لشركة* 
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  ٣من  ٣صفحة     ٢٠١٤أغسطس  ١٣

  ما يتعلق بليسيكو

  
) أحد الشركات الرائدة في إنتاج ا<دوات الصحية LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا<سھم :

عاما  ٥٠وبالجودة التصديرية بالشرق ا<وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبVط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 
  ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا<سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين. في
  

سيكو بمزايا تنافسية نتيجة ا�نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا�ستثمار الناتجة عن الحجم ا�قتصادي للنشاط تتمتع لي
. إن ا8ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي وا�ستراتيجي 
  . تنافسية ق بجودة عالية وبأسعار�ستھداف الحجم ا<كبر من السو

  
، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا<دوات

ت بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا�سم والعVمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركا
   وعVمات تجارية لشركات أوروبية.

  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا0تصال:
  

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

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا0نترنت :

 

  
  
  
  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيھذه النشرة قد تحتوى بعض ا<لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

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

لمخاطر أو عدم تحمل نسبة من ا التيا8صدارات 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

يه لذلك لزم التنو “.ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق ا8شارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية التيالمستقبلية 
    والتنبيه.

  


