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  ٢ من ١صفحة     ٢٠١٦ مايو ٢٣

  
  

  ٦٢٠١ عام من األولالربع نتائج أعمال 
 

  . مليون جنية ٤١.٣ يدفع بصافى خسارة  إنتاج الوحدةارتفاع تكلفة والمبيعات  ضعف 
  

كندرية ي اإلس ايو ٢٣ ف ة :٢٠١٦ م ائج المجمع صر النت سيكو م ركة لي ت ش ع أعلن ىاالول للرب ى   المنتھ ف
سبة انخفضت ، حيث ٢٠١٦ مارس٣١ رادات بن رة من بة مقارن% ٣ اإلي سابق نفس الفت ام ال غلتالع  ٣١٩.٠ بل

شغيليةالخسائر  بلغت كما ، مليون جنيه ضريبةخسارةال (الت دة وال ل الفائ ه ١٨.٨ ) قب ون جني ضعف نتيجة  ملي
اليف شركة، المبيعات وزيادة التك غ خسارة صافي سجلت ال ه ٤١.٣ بل ون جني ـ  ملي ة ب ة ٢.٢مقارن ون جني  ملي

  من العام السابقصافى ربح عن نفس الفترة 
  

في  ظھر بعض التحسن: س اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله  رئيس مجل- جلبرت غرغور/ وقد علق السيد 
   . غير مرضيةمازالت كبيرةالخسارة ال ولكن ٢٠١٥الربع الرابع من عام بمقارنة من العام الربع األول 

 وأسواق التصدير السوق المحلى ضعف الطلب في  : واجھت الشركةشعر بضغط من تراكم العوامل السلبية التيمازلنا ن
غير ال زيادةالكبيرة في التكاليف بسبب الزيادة ال؛  المنافسة السعرية في قطاع البالط الزائدة واالنتاجية ؛ الطاقة  اإلقليمية
  .٢٠١٤ منتصف منذتكلفة الطاقة ل العادية

  
رمقارنة   خسائرنا ضيخفعلى ت، وھذا ساعد السوق المحلىي  فنامبيعاتحجم بيمكننا أن نرى بعض التحسن   بالربع االخي

ىھذا التحسن المحدود يرجع إلى العمل  من العام السابق سوق ن تحسين حصتعل ةا في ال سية المحلي ادة  وبصورة رئي إع
بالط وتنظيم وتعزيز قوة المبيعات لدينا دة في ال اج جدي ز  إدخال موزعين جدد و و إدخال خطوط إنت امج لتحفي دء برن ب

زال الوضع  ودعم صغار التجار ائضومع ذلك ال ي ديا فى ظل الف ل تح المعروض ب يمث سوق ب نال شاھد  المرجح أن م ن
ى  المبيعاتحجم   وىالمحلالسوق  أسعار انخفاض فى شركة  ة تحسين حصناستطعا و إنحت سوق في ال ذه في ال ل ھ مث
  .لبعض الوقت تستمرسخسائر ال أن البيئة يبدو

ل أن " اض نأم ة انخف ة العمل م قيم ذى ت سبة -ال دة بالن ار جي ي أخب دينا أل وھ صدير ل ال الت ن -عم سلة م ة لسل ي بداي  ھ
و  ى نم ود مصر إل أنھا أن تع ن ش ي م صادية الت وافز االقت وىاإلصالحات والح ى  ق نتغلب عل ا س ة بأنن ى ثق ا عل ا أنن كم

   ".الموزعينموظفين والصعوبات الحالية بدعم من أسرة ليسيكو من اإلدارة وال
  

ائال– طاھر غرغور/ وأضاف السيد  دب ق ادرات " : ً عضو مجلس اإلدارة المنت ى المب ىباإلضافة إل سيد  حددھا الت ال
يس مجلس اإلدارة ي رئ ه ف ة الخاصة ب ى تخفيض المخزون و الكلم اليف والعمل عل ى خفض التك ضا عل م العمل أي   ت

أثير تبدد بسبب في الربع األول الذى تم انجازه نجاح الھذا . التحصيل النقدى من العمالء المحليين ة العماخفانت ة ض قيم ل
ام.  العامل في الخارجنامالعلى رأس  شكل ع ع  ب ال العامل في ارتف ذا رأس الم ة ھ ة الحقيقي ع، ولكن انخفاض القيم الرب

  .ن خالل األشھر القادمةتحس تعطيني ثقة بأننا سوف نرى عمالءجديدة لمراقبة حسابات الالنظم اللمخزون ول
  
 ويمكننا أن نرى أدنى مستوى من النفقات الربحيةھوامش مجمل من حيث خفض التكاليف، يمكننا أن نرى تحسنا في "

باستمرار وسنعمل . في العامين الماضيين -خرى األ المصروفات االستثنائية بمصروفات التشغيل باستثناء -العامة 
على الرغم من أن المدى القريب .  القادمةاالشھر في التكاليف المزيد من و لتخفيضجاھدين للحفاظ على ھذه المدخرات 

ساعدنا ى مما كانت علية كما انھا ست أقو شركتنا تركتسوف ه الظروف ھذان أنا واثق ف للغاية، اصعبتحديا ظل يسوف 
   ".تناقونقاط  ويانامن مزاأستفادة د أفضل يستفان ن على
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  .القوائم المالية الكاملة ، والتحليالت الخاصة بھا ، متاحة على الموقع اإلليكتروني لشركة ليسيكو* 

  ما يتعلق بليسيكو
  

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

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

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

  .  تنافسيةالستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

 تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة ، ولھا 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"ى بعض األلفاظ ھذه النشرة قد تحتو

أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة " تنبؤات" "توقعات" "تخطيط" "سوف"استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل 
من وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  مثل ھذه القوائم قد تتض.  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 التيف الشركة وكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألھدا. التأكد أو الفروض

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

  


