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نتائج أعمال الربع الثانى من عام 1028
نمو اإليرادات ومكاسب بيع األرض تحد من الضغوط التضخمية وخسائر فروق سعرالعملة
اإلسكندرية في  41أغسططس  :1048أعلنت رتة ليستيو صرتة نلنئت ال نلعةع ت للةبت نلثت ى نلعنئهت فت
 30ي ىي  ،1028حيث نرتف ت نإليتةنان بنستب  %10لئبلت  507صليت ننيت  ،عت نرتفت نلتةبح نلئشتييل
(نلةبح قبل نلف ادة ونلضةيب ) بنسب  %52ليرل إل  8218صلي نني (نرتف هت ص نلتةبح نلئشتييل بعقتدنر
 317ىقط صئ ي ليرل  .)%2211يشئعل عل اخل نسئثن ا يبل  72صلي نني ى تل صن بي قط أرض.
نىخفض ص ف نلةبح بنسب  %16ليبل  614صلي نني (نىخفض ه ص نلةبح بعقدنر  211ىقط صئ ي ليرتل
.)%015
ف نألرهة نلس نالول نرتف ناليةنان بنسب  %10لئبل  2،378صلي ننيت  .عت نرتفت نلتةبح نلئشتييل
بنسب  %16ليبل  21618صلي نني (نرتف ه ص نلةبح بعقدنر  313ىقط صئ ي ليرل .)%2112
يشئعل عل اخل نسئثن ا يبل  5117صلي ننيت  .نىخفتض صت ف نلتةبح بنستب  %8ليبلت  1413صليت ننيت
(نىخفض ه ص نلةبح بعقدنر  015ىقط صئ ي ليرل .)%111
وقد علق نلسيد  /نلبة غةغ ر -رايس صةلس نإلانرة بق ل  :ىع نإليةنان خالل نلةب نلح لي ق بل ض ف
نله نص بسبب نىخف ض نإلىئ ونلئضخ نلعةتف  .إ عدم تويف نلةني نلعرةى ص ص دال نلئضخ وأس ر نلف ادة
نلعةتف يؤثةن أيض ً عل ربحيئن  .ت ت زيز نلنئ ال صن خالل إيةنان نسئثن اي وبدوىه فإ أرب ح نلئشييل تُ د أقل
بوثية ،و ن سنحقق خس رة في ص في نلةبح.
ى نن ب ض نلئحدي نإلض في في نلةب نلث لث :عثةة أخةى في نلئضخ في أونخة ي ىي وأونال ي لي  ،وض ف في
نلي رو ونلةني نإلسئةليني أص م نلةني نلعرةى وعطل نل يد في ىه ي أغسطس سئيلق نألس نق نلعرةي ونإلقليعي
لعدة أسب ع.
سنح ول ت يض هذه نلضي ط بزي اة إىئ نألاون نلرحي وزي اة نألس ر نلعحلي  .سنبذل قر رى نهدى لزي اة
نلنئ ال في نلفر ل نلق اص  .ص زلن ى عل عل إع اة بن ء نلنئ ال إل صسئ ي صسئدنص ب د صدص نلسن ن نلقليل
نلع ضي وعل نلةغ صن نلئحدي نلقريةة نألنل.
وأض ف نلسيد /ط هة غةغ ر ،نلةايس نلئنفيذي لشة ليسيو صرة :ىئ ق زي اة نإلىئ في نلفر ل نلق اص ،
لون نالرتف ع نلعئ ق في نلئضخ في ي لي سيقلص ب ض صن وف رن نلحة نإلقئر اى ،وص زلن ى نن ضي ط
نل عل  .قعن بزي اة نألس ر نلعحلي في ي لي وىخطط لئخفيض نلعر ريف نلئع يلي عن طةيق تخفيض ناللئزنص
نلنقدي وتح يل نإلقئةنض إل نل عل نألننبي  .ىأصل أ هذه نإلنةنءن ونلزي ان نالىئه زي في نألس ر أ تعونن صن
ت يض نإلىخف ض في نله نص نلئ رهدى ه في نلةب نلث ىي ،ولون سيظل صن نلر ب نلقي م بذلك.
لدين تدفق ىقدي س لب في هذن نلةب عل ن لةغ صن نىخف ض نلقيع نلعطلق للعخزو  .إىني عل ثق صن أىن ىسئطي
ص نصل خفض نلعخزو  ،ولون ال يسةىي أ صدي ىي نل عالء نرتف في نلةب عل نلةغ صن نلئة يز نلعئزنيد عل
نلئحريل .سيو علين نل عل بةد لئحقيق هدفن نلعئعثل في تخفيض صدي ىي نل عالء ونلعخزو قي صطلق في 1028
خ ص ً ص ىع نلعبي .
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نلةب صليئ ً ب لئحدي وص زنل تأثية نرتف ع ص دل نلئضخ ونرتف ع أس ر نلف ادة أق ى بوثية صن
بشول ع م ،
ً
ننب إل ننب ص خفض نلئو ليف وتحسين رأس نلع ل نل صل .ويحدوىي نألصل في
نلعئ ق  .سنة ز عل ىع نلعبي
أ ىئعون صن تحسين نلنئ ال نلعسئقبلي – بدو نإلسئثن ءن –في نلفر ل نلعقبل .

* نلق نا نلع لي نلو صل  ،ونلئحليال نلخ ص به  ،صئ ح عل نلع ق نإللوئةوىي لشة

ليسيو .

ما يتعلق بليسيكو
ليسيكو (رمز األسهم  ) LCSW.CA; LECI EY:أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية وبالجودة التصديرية
بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ،وبخبرة تزيد عن  05عاما في هذه الصناعة وبخبرة
أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.
تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط
والموقع الجغرافي واالستراتيجي في مصر .إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف
الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من األدوات الصحية ،ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة
بأوروبا ،وان معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات
وعالمات تجارية لشركات أوروبية.

لمزيد من المعلومات ،نرجو االتصال:
طاهر ج .غرغور
تليفون:
فاكس:
بريد الكتروني:

+ 352 005 5500
+ 352 005 5530
tgargour@lecico.com

زوروا موقعنا على االنترنت www.lecico.com :

قوائم النظرة المستقبلية
هذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتي ربما تتطابق أو تتماثل مع
استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة
بعض االستراتيجيات أو الخطط .مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،
وهذه القوائم أيضا قد تعكس وجهة نظر الشركة في اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات التي تحمل نسبة من المخاطر أو عدم
التأكد أو الفروض .كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألهداف الشركة والتي قد تختلف مع النتائج
المستقبلية التي ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية“ .لذلك لزم التنويه
والتنبيه.
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