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  ٢من  ١صفحة     ٢٠١٦ نوفمبر ١٤

  
  

  ٦٢٠١ عاممن  لثالربع الثانتائج أعمال 
 

  .نتيجة تخفيض المخزون انخفضت ھوامش الربحيةمليون جنية  ٤٩.١صافى خسارة 
  

  ف��ى  المنتھ��ى ل��ثالثاللرب��ع  أعلن��ت ش��ركة ليس��يكو مص��ر النت��ائج المجمع��ة :٢٠١٦ ن%%وفمبر ١٤ف%%ي  ا&س%%كندرية

 ٣٣٦.٧ بل�غلتالع�ام الس�ابق نفس الفت�رة م�ن ب�ن�ة % مقار١ا2يرادات بنسبة  انخفضت، حيث  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

(ھ�امش الخس�ارة  ملي�ون جني�ه ٦.٣ قب�ل الفائ�دة والض�ريبة) خسارة(ال التشغيليةالخسائر  بلغت كما،  مليون جنيه
 س�جلت الش�ركة، ٢٠١٥م�ن  ل�ثملي�ون جني�ة ف�ى الرب�ع الثا ١٦.٤%) مقارنة ب�ربح تش�غيلى بل�غ ١.٩-التشغيلية 

ملي�ون جني�ة ص�افى  ٨.٧مقارن�ة ب�ـ  %)١٤.٦-(ھ�امش ص�افى الخس�ارة  ملي�ون جني�ه ٤٩.١ بل�غ خس�ارةصافي 
  .٢٠١٥ عامفى الربع الثالث من ربح 

  

 ١٠٠٢.٣رنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ ا% مق٦، أنخفضت اUيرادات بنسبة التسعة أشھر اUولى

                 مليون جنية  ٣٥.٤الضريبة) مليون جنية، سجلت الشركة خسارة تشغيلية (الخسارة قبل الفائدة و 

من عام  التسعة أشھر اUولىمليون جنية ربح تشغيلى فى  ٦٦.٦% ) مقارنة ٣.٥-( ھامش الخسارة التشغيلية 
% ) مقارنة بـ ١٢.٩-مليون جنية ( ھامش صافى الخسارة  ١٢٩.٦، سجلت الشركة صافى خسارة بلغ  ٢٠١٥

  عام السابق.عن نفس الفترة من ال خسارةمليون جنية صافى  ٢.٦

  

 إشراقاً  أكثر المستقبل يبدورئيس مجلس ا/دارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله :  -وقد علق السيد / جلبرت غرغور

  .العملة لتعويم ا9خير الحكومة قرار أعقاب في

فى السوق  زيادة أسعار البيعسوف تتمتع بانتعاش فى إيرادات التصدير وفى حال تم  رئيسى صدرمُ  ليسيكو بصفتھا
المحلى لتغطية الزيادة فى التكلفة فسوف يترجم ذلك إلى تحسن كبير فى إجمالى ا/يرادات، وقد بدأنا بالفعل بزيادة 

  أسعار البيع فى شھر نوفمبر.

  

 لمصر بالنسبة كبيرة خطوة ھذه. متفائلون نحنالشركة. ف انتعاش في تحول نقطة يمثل العملة تعويم قرار أن نعتقد إننا "

  .شركتنابإيمانكم  و صبركم على لكم شكراً على الشركة.  إيجابيةآثار  لھا يكون سوف و

  

 في تدھور الثالث الربع نتائج تظھر حين في ":  عضو مجلس ا/دارة المنتدب قائFً  – طاھر غرغوروأضاف السيد / 

 السوق المحلية مبيعات كانت. عليه تبدو مما إيجابية أكثر النتائج كانت ،السابق الربعمقارنة ب الخسائر وزيادة الھوامش

خفض  من تأتي ايراداتنا من٪ ٢٠ حوالي .بسبب خفض اMنتاج تأثرت ربحمجمل ال أرقام ولكن الثالث الربع في قوية
 نتاجاMوابتداءاً من الربع الرابع سوف تتم زيادة ة. وحدال ةتكلف ارتفاع الى مما يدفع اMنتاج انخفاض مع المخزون

  .التعويم قرار تأثير قبل -  هعاالمب الوحدة تكلفة نتحس إلى لكذ ىسيؤدو

  

 لنا يسمح مما التكاليف من كثرأ بالعملة اMجنبية إيرادات لدينا زالت ما حيث أن ونتوقع دعم إضافى من تقويم العملة"

ق المحلى سوف يدعم إضافة إلى ذلك أن زيادة أسعار البيع فى السو.التشغيلية عملياتنا نتائج في طفيف تحسن ؤيةرل
شھر نوفمبر. ومع أن زيادة ا_سعار لن تغطى بالكامل أثر الزيادة نصف إيرادتنا. وقد بدأت ليسيكو زيادة ا_سعار فى 

 فى مبيعاتنتائج الشركة نظراً ل، غير أنه تمثل ھذه الزيادة خطوة أولى ومنفعة مباشرة المحلىفى تكلفة مبيعات السوق 

  .التصدير
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  ٢من  ٢صفحة     ٢٠١٦ نوفمبر ١٤

 و المحلي الطلبو ارتفاع  التعويم على خلفية قرار ولكن تأخذ فى اMعتبار مخاطر ھناككما ان  مبكرا، يزال M إنه
 يزال M .القادمة اMشھر في ةالمالي نتائجنا في ملحوظ تحسنب نأمل أن نايمكن ا/نتاج تكثيفو فيلاالتكب التحكم في تقدمنا

 المال رأس تحسنكما ان  التكاليف خفض على تركيزنا سنواصلو الربحية إلى للعودة عمله يجب مما الكثير لدينا

 اMنتعاش لھذا ضرورى العامل

  

  

  القوائم المالية الكاملة ، والتحليiت الخاصة بھا ، متاحة على الموقع ا2لكتروني لشركة ليسيكو.* 

  ما يتعلق بليسيكو

  
إنتاج ا9دوات الصحية وبالجودة التصديرية  ) أحد الشركات الرائدة فيLCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا9سھم :

ھذه الصناعة  فيعاما  ٥٠بالشرق ا9وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبFط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 
  وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى ا9سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

  

اMنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واMستثمار الناتجة عن الحجم اMقتصادي للنشاط تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة 
. إن ا/ستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي واMستراتيجي 

  . سيةتناف Mستھداف الحجم ا9كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا9دوات
بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل اMسم والعFمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات 

   روبية.وعFمات تجارية لشركات أو

  

  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا.تصال:
  

      طاھر ج. غرغور

    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:

      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:

    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا.نترنت :

 

  
  
  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيھذه النشرة قد تحتوى بعض ا9لفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

تعبيرات أو بمناقشة استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من ال
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط اMستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،   تبعض اMستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التيا/صدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد تختلف مع النتائج  التيض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا9داء أو التنفيذ 9ھداف الشركة والتأكد أو الفرو

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

  


