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 7102 عاممن  الثانىالربع نتائج أعمال 
 

 ٌرادات مقارنة بالربع السابقلى نمو اإلإوالتصدٌر ٌدفع  ىفى السوق المحل جٌدالنمو ال
 

      فٗ  انًُخٓٗ انزاَٗنهشبغ  أػهُج ؽشكت نيغيكٕ يصش انُخائش انًضًؼت :2710 أغسطس 01في  اإلسكندرية

 انخؾغيهيت سباطاأل بهغج كًا،  يهيٌٕ صُيّ 689 بهغنخ% 99بُغبت  اإليشاداث اسحفؼج، عيذ  1027 يَٕيٕ 30

 2977 حؾغيهيت %( يماسَت بخغاسة872)ْايؼ انشبظ انخؾغيهٗ  يهيٌٕ صُيّ 7777 لبم انفائذة ٔانضشيبت( انشبظ)

)ْايؼ صافٗ انشبظ  يهيٌٕ صُيّ 2377 بهغ سبظصافي  عضهج انؾشكت، 1029يٍ ػاو  انزاَٗيهيٌٕ فٗ انشبغ 

 10297ػٍ َفظ انفخشة يٍ ػاو  خغاسةيهيٌٕ صُيت صافٗ  3972يماسَت بـ % ( 173

 

 بهغجيهيٌٕ صُيّ ، كًا  2.23278% نخبهغ 70اإليشاداث بُغبت  ، اسحفؼج 1027ٔنٗ  يٍ ػاو انغخت أؽٓش األ

يماسَت %( 879)ْايؼ انشبظ انخؾغيهٗ يهيٌٕ صُيّ  20073لبم انفائذة ٔانضشيبت(  انشبظانخؾغيهيت )سباط األ

يهيٌٕ صُيّ  3173بهغ  سبظصافي  عضهج انؾشكت، 1029ٔل يٍ ػاو يهيٌٕ فٗ انُصف األ 7679 حؾغيهيت بخغاسة

 10297يهيٌٕ صُيت صافٗ خغاسة ػٍ َفظ انفخشة يٍ ػاو  8077%( يماسَت بـ 179)ْايؼ صافٗ انشبظ 

 
، شَٗ أٌ ألذو سبغ آخش يٍ انشبغيتيغرئٌس مجلس اإلدارة للمجموعة بقوله :  -وقد علق السٌد / جلبرت غرغور

صؼم  يٍ رىانزٖ نى يُؼكظ ػهٗ عؼش عٓى انؾشكت ٔٔ ،أٌ عخت أؽٓش يٍ انشبغيت خطٕة صيذة في حؼافيُا ؤيٍأ

عٓى خضيُت ٔأػخمذ أٌ انٕلج أ: يٍ أعٓى انؾشكت ك20لشاساً في أٔاخش ؽٓش يٕنيٕ بؾشاء  يخخز داسة انؾشكتئيضهظ 

 7اعخزًاساً يًخاصاً " ٌ ْزِ انؼًهيت ْٗأظٓش عٕف ي  

 

أؽكش صًيغ انًغاًْيٍ ، ٔأؤكذ نكى صًيؼاً أٌ كم فشد فٗ انؾشكت يؼًم ػهٗ يٕاصهت حغميك ئَخؼاػ لٕٖ  ئَُٗ "

 7ٔانؼٕدة ئنٗ األسباط في األٔلاث انًمبهت "

 
الربع تظهر نتائج  "قائالً :  التنفٌذى رئٌسوال عضو مجلس اإلدارة المنتدب – طاهر غرغوروأضاف السٌد / 

الثانً استمرار الربحٌة ونمو االٌرادات مقارنة بالربع السابق. انخفض مجمل الربح مقارنة بالربع السابق نتٌجة 
 تحكمانخفاض اإلنتاج فً شهر رمضان الذى أدى الى زٌادة تکلفة الوحدة فى هذا الربع. ٌسعدنً أن ٌكون لدٌنا 

خالل ْزا انشبغ  يهيٌٕ صُيّ 270% يا يؼادل 27بُغبت  اسحفغ صافٗ انذيٍ .مصروفات العمومٌةمعقول على ال

ٔاصهُا بُاء يخضٌٔ يُخضاث حايت ػهٗ انشغى يٍ اعخخذاو  7عيذ اسحفغ سأط انًال انؼايم يماسَت بانشبغ انغابك

فشصت حباطإ االَخاس خالل ؽٓش سيضاٌ باػخباسْا فشصت صيذة نخخفيض عضى انًخض7ٌٔ حًكُا يٍ خفض 

 ًغهييٍ يماسَت بانشبغ انغابك ٔنكٍ لابم رنك ًَٕ يذيَٕياث ػًالء انخصذيش7"يذيَٕياث انؼًالء ان

 
حضخًيت  حٕاصّ انؾشكت ضغٕطاً  انغكٕيت في ؽٓش يٕنيٕ يٍ لبمفي ضٕء صٕنت أخشٖ يٍ اسحفاع انخكانيف "

 عخفادة يٍ أعؼاس حصذيش "7يض رنك بشفغ األعؼاس انًغهيت ٔاإلٔعُؼًم ػهٗ حؼٕ

 
يٕس انخٗ يضب انمياو بٓا نهٕصٕل ئنٗ يغخٕياث انشبغيت انخٗ أػخمذ أَُا َغخطيغ زيش يٍ األال يضال أيايُا انك "

حغميمٓا، عُشكض ػهٗ اعخًشاس ًَٕ انًبيؼاث، صُبا ئنٗ صُب يغ خفض انخكانيف ٔحغغيٍ سأط انًال انؼايم 

انخؼٕيى ٔيا صاعبّ يٍ اسحفاع األعؼاس فٗ األعٕاق انًغهيت لذ أعذد فاسلاً كبيشاً في  7ضشٔسيت نخغميك ْزا ؼٕايمك

 "7 ؽٓش انماديتفي األرنك  عخفادة يٍاإل يشكضَا انًانٗ ٔيضب أٌ َؼًم ػهٗ
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 انمٕائى انًانيت انكايهت ، ٔانخغهيالث انخاصت بٓا ، يخاعت ػهٗ انًٕلغ اإلنيكخشَٔي نؾشكت نيغيك7ٕ* 

 يسيكوما يتعلق بل

 
( أحد الشركات الرائدة فً إنتاج األدوات الصحٌة وبالجودة التصدٌرٌة LCSW.CA; LECI EY لٌسٌكو )رمز األسهم :

هذه الصناعة  فًعاما  05بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان، وبخبرة تزٌد عن 
 ق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.وبخبرة أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسوا

 
تتمتع لٌسٌكو بمزاٌا تنافسٌة نتٌجة االنخفاض الهام فً تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط 

زاٌا التكلفة . إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استخدام مفً مصر ولبنانوالموقع الجغرافً واالستراتٌجً 
 . تنافسٌة الستهداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالٌة وبأسعار

 
، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عدٌدة الصحٌة تقوم لٌسٌكو بتصدٌر ما ٌزٌد عن نصف إنتاجها من األدوات

ٌة الخاصة بلٌسٌكو مع إنها تنتج أٌضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكمٌات التً ٌتم تصدٌرها تحمل االسم والعالمة التجار
  وعالمات تجارٌة لشركات أوروبٌة.

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 352 005 5500  تلٌفون:
   + 352 005 5530  فاكس:
  omtgargour@lecico.c :الكترونًبرٌد 

 

 

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 

 
 
 
 
 
 

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التًهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلٌة" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبٌرات أو بمناقشة  استخدام احد مفردات
أو الخطط. مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطوٌرات الجارٌة بالشركة،   تبعض االستراتٌجٌا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التًلمستقبلٌة أو الموضوعات اإلصدارات ا فًوهذه القوائم أٌضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 
قد تختلف مع النتائج  التًالتأكد أو الفروض. كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشركة و

لذلك لزم التنوٌه  “."قوائم النظرة المستقبلٌة ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌها التًالمستقبلٌة 
   والتنبٌه.
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