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  ٣ من ١صفحة     ٢٠١٤ نوفمبر ١٢

  
  

  ٢٠١٤ عام من لثالثاالربع نتائج أعمال 
 

زيادة تكلفة الطاقة و تباطؤ اسواق الشرق االوسط يدفع بالھوامش الى االنخفاض و انخفاض 
  . مليون جنيه٥.٣مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ % ٧٠صافى الربح 

  
ائج  :٤٢٠١ نوفمبر٢١ في اإلسكندرية سيكو مصر النت ع ةجمعالمأعلنت شركة لي ثالثا للرب ام ل  ، ٤٢٠١ لع

سبة رتفعحيث ا رادات بن ة % ٩ت اإلي رة من بمقارن سابق نفس الفت ام ال غلتالع ه٤١١.٢ بل ون جني ا ، ملي  بينم
ضت شغيلية انخف اح الت ضريبة (األرب دة وال ل الفائ ربح قب سبة )ال غل % ٣٣ بن ه ٣٩.٤ تبل ون جني ا  (ملي كم
دتشغيلىال نسبة ھامش الربح انخفضت ى ٦.١ ار بمق ة لتصل ال ة )%٩.٦ نقطة مئوي ى خلفي اليف عل ادة تك زي
دار ھامش صافى الربح انخفض(  مليون جنيه ٥.٣ ليبلغ% ٧٠نسبة  بالربح صافي انخفض،  الطاقة  ٣.٣ بمق

  % )١.٣ نقطة مئوية ليصل الى
  

سبة رتفعا ٢٠١٤ لعام ى األولالتسعة اشھر رادات بن ة % ١٠ت اإلي رة من مقارن نفس الفت سابق العب غام ال  لتبل
ه ١.٢٢٠.٤ ون جني ا. ملي شغيليةت رتفع اكم اح الت ضريبة (األرب دة وال ل الفائ ربح قب سبة ) ال غ % ١٦بن  لتبل
ى ٠.٨كما ارتفعت نسبة ھامش الربح التشغيلى بمقدار  (مليون جنيه١٩١.٨   ،%)١٥.٧ نقطة مئوية لتصل ال

 نقطة مئوية ١.٣رتفع ھامش صافى الربح بمقدار ا ( مليون جنيه ٩٠.١ليبلغ % ٣٤ارتفع صافي الربح بنسبة 
  % )٧.٤ليصل الى 

  
يسعدنى ان  "  : بقوله-   رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو-  جلبرت غرغور/ وقد علق السيد 

    . ".الربع الثالث قد حقق ارباحا فى ظل الزيادة الحادة بتكاليفنا و الصعوبة المتزايدة باالسواق
  
 زيادة االسعار تم .%٢٠ بنسبة المبيعاتنتج عنھا زيادة تكاليف مما   بصورة كبيرة زيادة تكاليف الطاقة و الوقودتم

لتغطى ثلثى الزيادة فى التكاليف، و لكن ھذا ظھر تاثيره جزئيا على نتائج الربع الثالث نظرا لتفعيل ھذه الزيادة فى 
  .شھرى اغسطس و سبتمبر

  
 بوجه عام و ليسيكو بوجه خاص تواجه تحديات  استيعاب التكاليف العالية فى ظل بيئة عمل مع ان الصناعة فى مصر

نحن نأمل ان نكون قادريين على زيادة  .صعبة و لكنى واثق ان ھذا ال يعد اال كبوة مؤقتة لطريق النمو الذى نسلكه 
  .  ضعف الطلب باسواقنا الرئيسية بالشرق االوسط مناالسعار على الرغم

  
  
ع من  " : ً عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائال– طاھر غرغور/ ف السيد أضاو ذا الرب قد تمكنا من تحقيق ارباحا فى ھ

وال ضعف الطلب باالسواق و تآكل  .%٨خالل زيادة متوسط االسعار بنسبة  ك ل ر من ذل ادة اكث و قد كنا نأمل فى زي
  ". بعض المنافسيين حجم المبيعات مع وجود خطر سياسات تسعير عدوانية من قبل

  
ام  ول ع ك بحل ة ذل ى مقابل ل عل دم ٢٠١٥نحن نعم اك ع ا، و لكن سوف يظل ھن صدير باوروب ات الت  من خالل مبيع

. وضوح ما اذا سوف ننجح فى ھذا لكى نعوض الضعف المستمر المتوقع باالسواق المحلية و ليبيا مع تحسن المبيعات
  .بؤ بذلكنى سوف يستعيد قوته فى الشھور القادمة، و لكن يصعب التفى حين انى على أمل و يقين ان السوق المحل
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و فى . نحن نواجه ربما اكبر تحدى على مدار تاريخنا يتمثل فى تضخم التكاليف فى ظل ظروف ليست فى احسن حال
در اءل باستمرار ق ائج و متف ذه النت ا سعيد بھ ك ان ادمضوء ذل ع الق دار الرب ى م ا عل ى تحسن نتائجن الرغم من . تنا عل ب

ى آمل  ادم عل ام الق ول الع رة اخرى بحل ادة االسعار م ى زي ادروون عل ا ق ة من انن ظروف السوق القاسية ، انا على ثق
  .   الھوامش كما كانت فى النصف االول من ھذا العام استعادةاستيعاب كامل الزيادة بالتكاليف و

  

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

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

  .وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين
  

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

  .  تنافسيةالستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

جد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة ، ولھا توا 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 

   .وعالمات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  :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"ض األلفاظ ھذه النشرة قد تحتوى بع

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

 تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التي اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
 قد تختلف مع النتائج التيشركة وكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألھداف ال. التأكد أو الفروض

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

  


