
نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

 

 1من  2صفحة   1028 مارس 6

 
 

 7102 عامنتائج أعمال 
 

 بعد تعويم العملة يدفع للعودة إلى الربحيةالتصدير هوامش ارتفاع 
 

        فتتٔ الوٌ ِتتٔ شابتتغالللشبتتغ  ل٘غتت٘ ْ ه تتش الٌ تتمجم الو وؼتت  أػلٌتتش ؽتتش   :8102 سرمككا 6فكك   اإلسككدرير ة

ٔ ال ؾتي٘ل شبحالت بلتغ  وتم،  هلْ٘ى جٌ٘تَ 1.3.3 بلغل % 10اإلٗشادات بٌغب   استفؼش، ح٘ث 1037 غوبشدٗ 13

بلتتغ  ٔتؾتتي٘ل شبح%  هممسًتت  بتت7.3 التتشبح ال ؾتتي٘لٔ)ُتمهؼ  هل٘تتْى جٌ٘تتَ 5.8. لبتتا الفمجتتذل ّالةتتشٗب   التشبح)

       هممسًتت  هل٘تتْى جٌ٘تتَ 30.3 بلتتغسبتتح صتتمفٖ  عتت لش الؾتتش  ، 1031هتتي  شابتتغفتتٔ الشبتتغ ال َهل٘تتْى جٌ٘تت 31.1

 .1031 ػممهي  شابغفٔ الشبغ السبح صمفٔ  َهلْ٘ى جٌ٘ 79.5بـ 

 

 شبح)ال سبح تؾي٘لٔ، ع لش الؾش   هلْ٘ى جٌَ٘ 01.5.,1% ل بلغ 13االٗشادات بٌغب  ستفؼش ا، 1037ػمم 

 َهلْ٘ى جٌ٘ 8.1.بـ %  هممسً  7.1 شبح ال ؾي٘لٔ)ُمهؼ ال َهلْ٘ى جٌ٘ 383.9لبا الفمجذل ّالةشٗب   

 شبح)ُمهؼ صمفٔ ال َهلْ٘ى جٌ٘ 17.1بلغ  سبح، ع لش الؾش   صمفٔ 1031فٔ ػمم  خغمسل تؾي٘ل٘ 

 .1031ػمم فٔ  خغمسلهلْ٘ى جٌ٘  صمفٔ  50.3  هممسً  بـ 3.5%

 
ػمدت ؽش   ل٘غ٘ ْ ل حم٘ك األسبمح فٖ ػمم سج٘ظ ه لظ اإلداسل بمْلَ :  -ّلذ ػلك الغ٘ذ / جلبشت غشغْس

 .ج٘  هغ ُ٘ ا ت لف  أهثابفةا تحغي سبح٘  ال  ذٗش ّإػمدل ُ٘ ل  ػول٘مت البالط ل مل٘ا الطمل  اإلً م 1037
 

ًحي ال ًضال فٖ هشحل  صؼب : الطلب فٖ الغْق الوحل٘  ضؼ٘ف ّالوٌمفغ  ؽشع  ُّْاهؾٌم ُػشض  

الوحلٔ بذأ فٔ  ال ةخن. 1037لل ذهمت. ػلٔ الشغن  هي ُزٍ ال حذٗمت ٗو ٌٌم أى ًبٌٖ ػلٔ ً مجم ػمم 

 ٔذل. ٌّٗبيٖ أى ٗحفض  الً هٌِوم االع ِالن الوحلاإلًخفمض، ّٗو ٌٌم أى ً ْلغ حذّث تخف٘ةمت فٖ أعؼمس الفمج

بملٌغب  لل مدسات، ً ْلغ اع وشاس الٌوْ المْٓ فٖ  .ّأى ٗ ْى لِوم تأث٘ش همدٓ ػلٔ ُ٘ ا ال  مل٘ف أٗةم

 فٖ ل٘ب٘م، ّأعْاق جذٗذل للبالط. ّال حغيأّسّبم 

 

ُٖ خطْل أّلٔ صي٘شل  1037م ػمم ً مج .أؽ ش جو٘غ الوغمُو٘ي ػلٔ ثم ِن الوغ وشل بملؾش   ّهؼشف  ل٘و ِم

ًم شح فٖ اج ومع ال وؼ٘  الؼوْه٘  أى ٗ ن تْصٗغ أعِن الخضٌٗ  ال ٖ اع حْرًم ػلِ٘م ّعْف  و مفأل لِزٍ الثم . 

 :.30ػلٔ الوغمُو٘ي، هوم ٗضٗذ هي ح    ا هغمُن فٖ الؾش   بٌغب   1037فٖ ػمم 
 

٘غ٘ ْ ه ش: هممسً  بملشبغ الغمبك ُٗظِش ُزا الشبغ ّأضمف الغ٘ذ/ طمُش غشغْس، الشج٘ظ ال ٌف٘زٕ لؾش   ل

ًوْاً فٖ اإلٗشادات ّالِْاهؼ ٗأتٖ هي ه ْعط أعؼمس أفةا ً ٘   ًوْ ًغب  ال مدسات،  وم لوٌم بشفغ األعؼمس 

 مًش ال ذفممت الٌمذٗ  عملب  هغ بؼض الضٗمدل فٔ الوخضّى ال ٖ لل ش االع فمدل هي  تؾي٘ل٘مً  فٖ الغْق الوحل٘ .

أًٌم   وممض هذًْٗ٘  الؼوالء. ػلٔ الشغن هي ُزا، أًم إٗ مبٖ إلٔ حذ هم حْل إداسل سأط الومل الؼمها، اًخف

 ًحشص تمذهمً حم٘م٘مً فٖ الغ٘طشل ػلٔ هذًْٗ٘مت الؼوالء بؾ ا ػمم.

بؼذ ػذل عٌْات هي الخغمجش. الِْاهؼ ضؼ٘ف   1037لمذ  مى هي الوف٘ذ أى ًشٓ الؼْدل إلٔ الشبح٘  فٖ ػمم 

ال ٗضال أهمهٌم ال ث٘ش للم٘مم بَ ّعْف ًش ض  .ال فمؤل مل ملٖ فإى اإلً ؼمؽ  أٗةمً ضؼ٘ف ، ّل ي لذٌٗم عبب فّٔب

أًم ّاثك هي أًٌم ٗو ي أى ًبٌٖ ػلٔ االً ؼمػ  .خفض ال  مل٘ف ّتحغ٘ي سأط الومل الؼمهاّػلٔ ًوْ الوب٘ؼمت 

 فٖ الغٌْات الومبل . 1037الزٓ ؽِذًمٍ فٖ ػمم 
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طرٌق  455-بفندق هٌلتون اسكندرٌة كورنٌش قاعة امبلاير  اجتماع الجمعٌة العامة العادٌةشركة لٌسٌكو عقد تسوف 
 ،فً تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً  8022مارس  82الموافق  األربعاءٌوم االسكندرٌة  -الجٌش سٌدى بشر

اجتماع الجمعٌة العامة  خالل نشرةفً هذه ال وفقاً لما جاءاستعراض أدائها المالً السنوي وسوف تقوم الشركة ب
 یعل نةٌسهم خز ونٌمل 2 عٌتوزعلى  نٌموافقة المساهم یمجلس اإلدارة للحصول عل سعىٌ سوفو ،العادٌة

 .ةٌأرباح نقد عٌتوزمع عدم  نٌالمساهم

 

 

 ل٘غ٘ ْ. المْاجن الومل٘  ال مهل  ، ّال حل٘الت الخمص  بِم ، ه مح  ػلٔ الوْلغ اإلل  شًّٖ لؾش  * 

 ما يتعلق بليسيكو

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

هذه الصناعة وبخبرة  فًعاما  40بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزٌد عن 
 ٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.أٌضا فً أعمال التصد

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

خدام مزاٌا التكلفة الستهداف . إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استفً مصروالموقع الجغرافً واالستراتٌجً 
 . تنافسٌة 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

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

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 802 422 0022  تلٌفون:
   + 802 422 0080  فاكس:
  cico.comtgargour@le :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

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

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التًالمستقبلٌة أو الموضوعات  اإلصدارات 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  “.ها "قوائم النظرة المستقبلٌةربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌ التًالمستقبلٌة 
   والتنبٌه.
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http://www.lecico.com/

