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  ٢من  ١صفحة     ٢٠١٨ يوما ١٤

  
  

  ٨٢٠١ الربع ا�ول من عامأعمال نتائج 
 

  نمو المبيعات وا-يرادات غير العادية فى الطاقة تقود إلى التحسن فى الربحية
  

         ف��ى المنتھ��ى ولا�للرب��ع  ليس��يكو مص��ر النت��ائج المجمع��ة أعلن��ت ش��ركة :٨٢٠١ يوم��ا ١٤ف��ي  ا�س��كندرية

ى التش�غيل ربحال�ارتف�ع  كم�ا،  ملي�ون جني�ه ٦٥٣ بل�غلت% ٢٠ا3يرادات بنس�بة  ارتفعت، حيث ٢٠١٨ مارس ٣١
بمق�دار  ال�ربح التش�غيلىھ�امش ارتف�ع ( مليون جني�ه ٨٢.٩ % ليصل إلى٥٨بنسبة  قبل الفائدة والضريبة) الربح(

الناتج�ة م�ن ف�روق و مليون جني�ه ٢٥.٥البالغة  اPستثنائيةباستبعاد ا3يرادات  .%)١٢.٧ ليصل نقطة مئوية ٣.١
مليون جنيه وانخف�ض ھ�امش ال�ربح  ٥٧.٤% ليصل ٩، ارتفع الربح التشغيلى بنسبة ر الغاز الطبيعىتسعيإعادة 

 ملي�ون جني�ه ٢٤.٤ ليص�ل %٣١بنس�بة  ربحال�ص�افي  ارتف�ع %.٨.٨نقط�ة مئوي�ة ليص�ل  ٠.٨التش�غيلى بمق�دار 

  .%)٣.٧نقطة مئوية ليصل  ٠.٣(ارتفع ھامش الربح بمقدار 

  

يسعدني أن أعلن عن بداية جيدة لھذا العام مع  رئيس مجلس ا3دارة بقوله : -وقد علق السيد / جلبرت غرغور
مليون جنيه  ٢٥.٥تم تعزيز النتائج من خbل إيرادات استثنائية بلغت . تحقيق نمو تشغيلي مقارنة بالعام السابق

ھذا ُيعد  نا.لغاز الطبيعى gخر مصنع من مصانع ا�دوات الصحية لدياتسعير  إعادة مصري ناتجة من فروق
ً حدث ً ين جنيه سنووملي ١٠بمقدارتكاليف ال فى إلى تحسن ى أيضاً سيؤداً وھام ا   .ا

  
نحن مستمرون في إعادة بناء أعمالنا. وُتظھر نتائج الربع ا/ول نمواً فى عمليات التشغيل مقارنًة بنفس الفترة من العام 

أعلى أرباح ربع سنوية ا?نتعاش مع تحقيق الب=ط في  اعقط ستمري .السابق وكذلك الربع السابق في أعمالنا ا/ساسية
  .سجل قطاع ا/دوات الصحية أعلى مجمل ربح ربع سنوى بالجنيه المصري على اBط=ق خ=ل عامين.

  
 ةويقالنتائج الآمل أن أتمكن من إظھار المزيد من التحسينات و .ھذه بداية جيدة لھذا العام، لكننا ? نزال نعيد بناء النتائج

  في الفصول القادمة وعلى مدار العام.

  
أسعار ب محاسبةالبعد لقد سررت للغاية وأضاف السيد/ طاھر غرغور، الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر: 

حتى بدون ھذه ا3يرادات ثbثة لnدوات الصحية خbل الربع ا�ول. نا المصانعمصنع من في آخر  عادلة طبيعى غاز
ا نتائج تشغيل قياسية. أنا مسرور بشكل خاص بھذه النتائج على الرغم من البداية البطيئة للربع ا�ول اPستثنائية فإن لدين

إنني أقل وأنا متفائل بأننا سنرى أن ھذه القوة الدافعة سوف تستمر فى الربع الثاني على الرغم من أجازات رمضان.
صافى التدفقات النقدية و من تركته خدمة الدين على كbً  ىالذ سروراً بالتدفقات النقدية السلبية خbل الربع ا�ول وا�ثر

  .الربح

  

تمثل نتائج ھذا الربع خطوة أخرى في اPتجاه الصحيح، وقد خطونا خطوة كبيرة إلى ا�مام مع تعديل أسعار الغاز gخر 
تحسين ھذه النتائج واPقتراب من مستويات ربحية  وسنستمر فىمصانعنا لnدوات الصحية. ما زال أمامنا الكثير لنفعله، 

  مستديمة وأعتقد أنه يمكننا تحقيقھا في الفصول المقبلة.

  

  القوائم المالية الكاملة ، والتحليbت الخاصة بھا ، متاحة على الموقع ا3لكتروني لشركة ليسيكو.* 
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  ٢من  ٢صفحة     ٢٠١٨ يوما ١٤

  ما يتعلق بليسيكو

  
لشركات الرائدة في إنتاج ا/دوات الصحية وبالجودة التصديرية ) أحد اLCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز ا/سھم :

ھذه الصناعة وبخبرة  فيعاما  ٥٠بالشرق ا/وسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للب=ط بمصر، وبخبرة تزيد عن 
  أيضا في أعمال التصدير إلى ا/سواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

  

سية نتيجة ا?نخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة وا?ستثمار الناتجة عن الحجم ا?قتصادي للنشاط تتمتع ليسيكو بمزايا تناف
. إن اBستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة ?ستھداف في مصروالموقع الجغرافي وا?ستراتيجي 

  . نافسيةت الحجم ا/كبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من ا/دوات
بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل ا?سم والع=مة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات 

   أوروبية. وع=مات تجارية لشركات

  

  

  لمزيد من المعلومات، نرجو ا1تصال:
  

      طاھر ج. غرغور

    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:

      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:

    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 

 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على ا1نترنت :

 

  
  

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

التعبيرات أو بمناقشة استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من 
أو الخطط. مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط ا?ستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،   تبعض ا?ستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التياBصدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة 
قد تختلف مع النتائج  التيروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو ا/داء أو التنفيذ /ھداف الشركة والتأكد أو الف
لذلك لزم التنويه  “.ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اBشارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية التيالمستقبلية 

  والتنبيه.


