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 9102 عاممن  ثانىالربع الأعمال نتائج 
 

 تباطؤ المبيعات فى المنطقة وعدم استغالل وفورات الحجم يؤديان إلى زيادة الخسائر
 

       فتت  اكننجهتت  ثتتةن كاكللبتت   أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة   اكن ن تتس :9022 أغسكك   02فكك   اإلسككدرية  

 تت لش اككتتليس خ تتةل  ، نلوتتاج  نوتت  199.1 تتت كج% 21س اإلوتتلاتاش بن تتب نخفضتتشا، حوتت  1329وانوتتا  03

 ثةن نلواج  نو  ف  اكلب  اك 82.8نلواج  نو  نقةلنس بلبح جكغول   01.2 قب  اكفة ت  ااكضلوبس( خ ةل ) وسجكغول

 88.9قتتلاة  خ تةل    ت لش اككتليس تتةفنلواج  نوت .  13.9ااكذى وجضنج اولاتاش ا جثنة وس  1328نج عةم 

 نلواج  نو  عج نفس اكفجل  نج اك ةم اك ةبق. 9.9 قتله لبحنقةلنس بتةف   ثةن   اكلب  اكفنلواج  نو  

شاىىزسا شاتيىى يلا شنخفىى  مليىى ج يبيىى 3  1,6.232% ات لىى  9ش يىىزشتشب سبالىى    نخفضىىىفىىا شهرىىلز شاالىىى ش  اىىا ش

، 1328ا  نتج عتةم فت  اكنتتا اأمليى ج يبيى   12231مقارن  سىزسا شيى يلا يبي  ملي ج  632% اي ل  99سبال   

نقط  مئ يى  لاىا  31139 )شنخف  هامش شازسا شاتي يلا سمقدشر نلواج  نو  48.9ااكذى وجضنج اولاتاش ا جثنة وس 

نقةلنتس بتتةف  لبتح قتتله  ا اأ نتتانلوتاج  نوت  فت  اك 229.9خ ةل  قتتلاة     لش اككليس تةف3 %(236

 نلواج  نو  عج نفس اكفجل  نج اك ةم اك ةبق. 19.0

، حٌث أدى ضعف األسواق ىنتائج الربع الثانساءت : ل وس ن لس اإلتال  بقاك  -قت علق اك وت /  لبلش غلغالا
إلى  اضطررناتعرضت لمزٌد من الضغوط حٌث التى  إلى تقلٌص العائدات والهوامش ىاإلقلٌمٌة وقوة الجنٌه المصر

 بب كض ا نجة  نة. اإك   ةنب زوةت   إج ا جنلال الجفةع أ  ةل اكفة ت  ف  نتل اا أام .خفض اإلنتاج
 . ةن  نج فة ض يبولو ذىاخجنةق اكطلب اكفقت أتش إك  اكجيةكوا 

جهود إعادة الهٌكلة إن  ى.تراجعت بسبب ضعف االقتصاد الكل لكن التحسٌنات الحقٌقٌةو تواصل إدارتكم العمل الجاد
ض ٌخفتنتاج والموظفٌن بشكل كبٌر وبدأت عملٌة  تم تخفٌض اإل. ستة أشهر تقرٌبا  قد مرت بما ٌقرب من لبنان  ىف

 . إلى التكالٌف االستثنائٌة نصف خسائرناٌعود ما ٌقرب من و هذه المرحلة ىمكلف فاألمر هذا . المخزون

ممتازة  وستكون مصر سوقا  ى عوامل االقتصاد الكلما ٌرتبط به من سوف ٌتالشى التقشف وونحن ال نزال متفائلٌن. 
 .نعمل بال هوادةونحن علٌنا أن نتحلى بالصبر  لكن ٌتعٌنو .سابق عهدنا ىمرة أخرى كما كانت فوقاعدة إنتاجٌة 

اانخفةض  على الطلب ا  مستمر ا  رأٌنا ضغطلقد  ايزك  اياليك  مصز: ى أضاف شااليد/ طاهز غزغ ر، شازئيس شاتبفيذ

 حدوث مع المخزونفى  تحكملل ض اإلنتاجٌخفتلقد أجبرنا انخفاض المبٌعات على . ل نقةلنس بةكلب  اك ةبقةف  اأ  
 هوامش.ال علىأثرت  ىتكالٌف إنتاج الوحدة الت ىزٌادة الحقة ف

عمالء العلى أرصدة المخزون ووسٌتعٌن علٌنا أن نضاعف من عملٌة الرقابة . الدٌن ىصاف ىزٌادة ف رأٌنالقد 
 .٪52بنسبة المخزون ض ٌخفتستهدف ذلك ون تعوٌض ىللمساعدة ف

على الهوامش والتدفقات  طا  وٌضع ضغ ىوالذفى المبٌعات  التباطؤ المستمرا  بسبب شهدنا تدهورلقد فً الختام، 

السلبٌات الدورٌة مجبرون على تحمل ولكننا  نتخذ إجراءات على العدٌد من الجبهات لموازنة هذا األمرنحن . النقدٌة

 .مصر ىلإلصالحات االقتصادٌة ف

 كامل  ،  شاتحليالب شاخاص  سلا ، متاح  علا شام قع شإلاكتز ني ايزك  اياليك 3شاق شئم شامااي  شا* 
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 ما يتعلق بليسيكو

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

هذه الصناعة وبخبرة  فًعاما  25، وبخبرة تزٌد عن بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر
 أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.

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

. إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استخدام مزاٌا التكلفة الستهداف فً مصراتٌجً والموقع الجغرافً واالستر
 . تنافسٌة الحجم األكبر من السوق بجودة عالٌة وبأسعار

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

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

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 552 205 5500  تلٌفون:
   + 552 205 5550  فاكس:

  tgargour@lecico.com :الكترونًد برٌ
 

 

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 

 
 

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التًعمال ووظائف الشركة وهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلٌة" تتعلق بأ

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

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التًاإلصدارات المستقبلٌة أو الموضوعات  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  “.ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌها "قوائم النظرة المستقبلٌة تًالالمستقبلٌة 
 والتنبٌه.
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