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  ٣ من ١صفحة     ٢٠١٥ اغسطس ١٢

  
  

  ٥٢٠١ عام من الثانىالربع نتائج أعمال 
 

عن % ٩٢تحسن نتائج االعمال عن الربع االول ولكن بانخفاض فى صافى الربح 
  .   ٢٠١٤الربع الثانى فى 

  
ة :٢٠١٥ اغسطس٢١ في اإلسكندرية ائج المجمع سيكو مصر النت ع أعلنت شركة لي انى للرب ىالث فى   المنتھ

و٣٠ سبة  اإليانخفضت ، حيث ٢٠١٥ يوني ة % ٧رادات بن رة من بمقارن سابق نفس الفت ام ال غلتالع  ٣٩٤.٩ بل
ضريبة ( األرباح التشغيليةانخفضت كما ، مليون جنيه دة وال ل الفائ ربح قب سبة )ال غل % ٦٦ بن ون  ٢٧.٥ تبل ملي

سبة  بالربح صافي انخفض، نتيجة ضعف المبيعات وزيادة التكاليف )%٧ تشغيلىالھامش الربح  (جنيه % ٩٢ن
  % )١ ھامش صافى الربح( مليون جنيه ٣.٩ بلغلي
  

غ % ١١ انخفضت اإليرادات بنسبة ٢٠١٥فى النصف االول من عام  سابق لتبل ام ال رة من الع مقارنة بنفس الفت
ضريبة( مليون جنيه ، كما انخفضت األرباح التشغيلية ٧٢٤.١ سبة ) الربح قبل الفائدة وال غ %  ٦٧بن  ٥٠.٢لتبل

ه  ون جني ر(ملي امش ال شغيلى ھ سبة %) ٦.٩بح الت ربح بن افي ال غ % ٩٣، انخفض ص ه ٦.١ليبل ون جني  ملي
  % )٠.٨ھامش صافى الربح (
  

 مازال الربع  : بقوله-   رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو-  جلبرت غرغور/ وقد علق السيد 
لقد تم .  مال تظھر تحسن عن الربع االول من العامنتائج االع. الثانى من العام يمثل تحديا قويا و لكن مع بعض التحسن

و فى قطاع البالط لم يتم زيادة االسعار . تقريبا منذ اوائل شھر يوليو% ٣زيادة اسعار االدوات الصحية بمصر بنسبة 
  . "تحسن باالسواقال فى حالة استمراربعد و نامل ان يكون ھناك زيادة فى الشھور القادمة 

  
 اسعار المحاسبة للغاز الطبيعى الغير عادلة لقطاع االدوات الصحية فمنذ شھر اغسطس تم محاسبة لقد نجحنا فى تعديل

 دوالر لكل وحدة بريطانية ٧ دوالر لكل وحدة حرارية بريطانية بدال من ٥مصنع من احد مصانعنا الثالث بمقدار 
امل ان يتم محاسبة كل مصانعنا باالسعار و نحن على .  مليون جنيه شھريا٠.٦بعد ھذا التعديل سيتم توفير . حرارية

  . تحملتھا الشركة اضافيةالمعدلة و فى نفس السياق العمل على رد اية مبالغ
   

سية ومزايا ب تتمتعمازالت شركتنا . طط الستعادة السوق و الربحيةخنحن ن وة تناف وى و ق الداء الق ود ل ة سوف نع  بالنھاي
  .كما ھو المعتاد عليه

  
الربع  ": ً عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائال –اھر غرغور ط/ وأضاف السيد  ة ب شھد الربع الثانى بعض التحسن مقارن

سوقية  .االول الذى كان يمثل تحديا كبيرا دابير لكسب الحصة ال رارات و الت اذ بعض الق منذ شھر فبراير الماضى تم اتخ
دة صديرية الجدي واق الت صر و االس راءات و . بم ذه االج ة لھ م و نتيح ع حج ب ارتف مية للطل تعادة الموس دابير و االس الت

   ".مقارنة عن الربع االول من نفس العام% ٢٠المبيعات و االيرادات و الربح التشغيلى 
  
 قد تم اضافة خدمة نقل االدوات الصحية للموزعيين بمصر كما سيتم استخدام تقنية طباعة  خالل الربع الثالث من العام"

امل بان تلك الخدمات و التقنيات تعمل على استعادة الحصة السوقية بمصر و نمو المبيعات الفصلية نحن ن. جديدة بالبالط
   ". المباركمن ربع الى ربع على الرغم من التباطؤ خالل شھر يوليو حيث شھر رمضان
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و لكن من المؤشرات . مازلنا نواجه تحديات كبيرة خالل ھذا العام من حيث حجم المبيعات و االيرادات و التكاليف
 بالسوق المحلى خالل الشھور القادمة فانى استمرار التحسنو فى حالة . الجيدة بعض التحسن نتيجة مبادراتنا التسويقية

  .ر من خالل النمو فى المبيعات و النمو التدريجى بمتوسط االسعارأمل ان يستمر التحسن فى النتائج من ربع الى اخ
  

  .القوائم المالية الكاملة ، والتحليالت الخاصة بھا ، متاحة على الموقع اإلليكتروني لشركة ليسيكو* 
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  ما يتعلق بليسيكو
  

ات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية أحد الشرك) LECIq.L; LECI LI; LCSW.CA; LECI EY :رمز األسھم (ليسيكو 
 عاما ٥٠وبالجودة التصديرية بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

  . ھذه الصناعة وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنينفي
  

نافسية نتيجة االنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط تتمتع ليسيكو بمزايا ت
إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة . في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي واالستراتيجي 

  .  تنافسية وبأسعارالستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية
  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة  الصحيةتقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من األدوات
بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات 

   .رية لشركات أوروبيةوعالمات تجا
  
  

  :لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال
  

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

 
  

  com.lecico.www :زوروا موقعنا على االنترنت 
 
  
  
  
  
  
  

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

ا شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة أو م" تنبؤات" "توقعات" "تخطيط" "سوف"استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل 
مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  .  أو الخططتبعض االستراتيجيا

  تحمل نسبة من المخاطر أو عدمالتي اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
 قد تختلف مع النتائج التيكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألھداف الشركة و. التأكد أو الفروض

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

  


