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  ٢ من ١صفحة     ٢٠١٥ ديسمبر ٩

  
  

  ٥٢٠١ عام من الرابعالربع نتائج أعمال  بشأن تحديث
 

ليسيكو تعلن عن المزيد من ضعف االسواق و احتمالية تحقيق خسائر فى الربع الرابع و 
  العام الحالى

  
كندرية ي اإلس سمبر ٩ ف ھر  :٢٠١٥ دي الل ش بالط خ ى ال شاط ف م الن ى حج ستمر ف اطؤ م سيكو تب ھدت لي ش

ة (الرئيسى النخفاض االيراداتاكتوبر، و الذى كان السبب  ى اخر ١٠ )الغير المدقق ا من شھر ال ون جنيھ  ملي
  .  ، و الذى يعد ثانى اقل شھر فى المبيعات على مستوى العام  مليون جنيه١٠٨باجمالى 

  
بالط   ربح لقطاع ال االنخفاض فى االيرادات اقترن فى نفس الوقت باالنخفاض فى االنتاج مما اثر على ھامش ال

  . مليون جنيه١٠.٥ بلغت )غير مدققة (خالل شھر اكتوبر ذى ادى الى صافى خسارةو ال
  

الموقفورأى مجلس اإلدارة وإدارة الشركة أنه من الضروري سوق ب ا تظھر ، اطالع ال ى كم وفمبر ال ات شھر ن  بيان
ى كانت فى استمرار المبيعات فى ھذا االتجاه  وة الت شھر االسبوع االول منبسب الن ىال ى توقف محدود  و الت  ادت ال

شھد .  و الحد من ايام البيع للعديد من موزعينابالتشغيل الدوات الصحية ت و من حيث الموسمية فان االسواق التصديرية ل
يالد  د الم ر من العمالء لالستعداد الجازات عي سبب اغالق كثي سمبر ب ل شھر دي وفمبر و اوائ تباطؤ منذ اواخر شھر ن

  .المجيد
   

  .قد تؤدى الى تحقيق صافى خسائر فى الربع الرابع من العام و العام الحالى ككل كل ھذه العوامل
  

ام يو بناءا عل ال ع ه فان مجلس االدارة يوصى السادة المساھميين بانه سوف ال يكون ھناك توزيع ارباح عن نتائج اعم
٢٠١٥.  

  
ه س اإلدارة والرئيس التنفيذي للم رئيس مجل-جلبرت غرغور/ وقد علق السيد  ة : جموعة بقول مازالت االسواق المحلي

ادة المعروض، و تخفيض االسعار، مع استمرار الضعف فى االسواق و االقليمية للبالط  سة من خالل زي شھد مناف ت
  .المحلية بسبب الوضع السياسى بالمنطقة و الذى اضاف الى مزيد من الضغوط

  
 الربحية، فان ربحية الشركة يمكن ان تتأرحج بقوة فى حالة فى ظل ھذة البيئة حيث تقلص حجم المبيعات و االسعار و"

  .  اى انخفاض او ارتفاع طفيف فى المبيعات
  
التصدير لمواجھة التحديات بأسواقنا المحلية و االدارة تعمل بكل جھد لمواجھة ھذه البيئة الصعبة من خالل التوسع فى "

  .نافسية باالسوا قكذلك التوسع فى المعروض من منتجاتنا مع تقديم ميزة ت
  
ا في السوق المحلية ن األسواق وتحسين حصتفى تنوعتجاوز ھذه األزمة وھذه الجھود نننا سوف إ  على ثقة منأنا"

  ھناكومع ذلك، من المرجح أن تكون فترة طويلة من المنافسة الشديدة، ومن المرجح أن تظل. سوف تؤتي ثمارھا
  ". أدائنا المالي على المدى القصير  علىضغوط
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  ما يتعلق بليسيكو
  

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

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

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

  .  تنافسيةالستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

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

   .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 لتياتتعلق بأعمال ووظائف الشركة و" قوائم النظرة المستقبلية"ھذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ 

أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة " 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 عدم التي اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات فيائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة وھذه القو
 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"مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليھا  ربما تعبر أو تكون التيالمستقبلية 
    .والتنبيه

  


