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 9102 عاممن  لثثاالربع الأعمال نتائج 
 

 يةإلى خسارة تشغيل ؤدىأسعار البالط توالضغوط على الصادرات 
 

       فتت  اكننجهتت  كتت ثةكاكللبتت   أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة   اكن ن تتس :9104 رككمفر ة 41فكك   اإلسككدرية  

 ت لش اككتليس خ تةل  ، لوتا   نوت ن 193.8 تت كج% 21اإلوتلاااش بن تبس  نخفضشا، حو  1329  بجنبل 03

 كت ثةنلوا   نوت  فت  اكلبت  اك 1.0نلوا   نو  نقةلنس بلبح جكغول   00.6 قب  اكفة ا  ااكضلوبس( خ ةل ) وسجكغول

 خ تةل نقةلنتس بتتةف   كت ثةفت  اكلبت  اكنلوا   نوت   88.2قالهة  خ ةل     لش اككليس تةف. 1328ن  عةم 

 جل  ن  اك ةم اك ةبق.نلوا   نو  ع  نفس اكف 13.8 قاله

 وسجكتغول  لش اككليس خ تةل   مليىن جىيه. 1,728.5% لتبلغ 11االيرادات بىسبة  وخفضثولى اأشهر األالتسعة فى 

نت   فى التسعة أشهر األولىنلوا   نو   273نلوا   نو  نقةلنس بلبح جكغول   02.1قب  اكفة ا  ااكضلوبس(  خ ةل )

نلوتا   130خ تةل  قتالهة    ت لش اككتليس تتةفنلوتا   نوت .  76.7 تجثنة وس ااكج  ججضن  اوتلاااش ا 1328عةم 

 نلوا   نو  ع  نفس اكفجل  ن  اك ةم اك ةبق. 12.1قاله  خ ةل نقةلنس بتةف  التسعة أشهر األولى  نو  ف  

حٌث أدى الثالث تمثل تحدٌاً  ال تزال نتائج الربع: ل وس ن لس اإلاال  بقاك  -اقا علق اك وا /  لبلش غلغال
 إلى تقلٌص اإلٌرادات والهوامش. ىاستمرار ضعف السوق اإلقلٌمٌة وقوة الجنٌه المصر

هناك ال ٌزال لكن و، الستئناف نمو الطلب فً مصرهذه خطوة مهمة . ٌتضائلإنها عالمة جٌدة على أن التقشف بدأ 

 .تخفٌضاتمزٌد من الالحاجة إلى 

 –على األقل وقت كتابة هذا التقرٌر  -مة االقتصادٌة والسٌاسٌة األخٌرة األز ولكه إعادة الهٌكلة فً لبنان مستمرة.
 .من عدم الٌقٌن كبٌراً  قدراً تسببت فً خلق 

تحسٌن تولٌد تدفقات نقدٌة من خالل إعادة االستمرار فى وٌمكننا . أن تدخل فترة من النموالبد مصر . نزال متفائلٌننحن ال 

  ف  نهةوس اكنطةف. األلاض   ن  بو  كبٌرة وسنحقق تدفقات نقدٌة ستتحسن لبنان ىدٌة فوضا  االقتصااأل .الهٌكلة والكفاءة

التحسٌنات الخارجٌة وأن نعمل بال هوادة من أجل تحسٌن أنفسنا فى التعامل مع هذه ولكن ٌتعٌن علٌنا أن نتحلى بالصبر 

 .كمنظمة

 ىمواجهة ظروف صعبة فورغم استمرارنا فى  الرئٌس التنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر: -وأضاف السٌد/ طاهر غرغور
مستوٌات مقارنة ب عمالءض المخزون والٌخفتمن خالل  ملٌون جنٌه تدفقات النقدٌة 031تمكنا من تولٌد إال أننا هذا الربع 

 .ردٌن إلى مستوٌات أدنى فً الربع األخٌال ىض صافٌخفتوتدفقات نقدٌة ونأمل أن نتمكن من تولٌد . 9102ٌونٌو 

 ىوالت إلى شركات تصنٌع البالط ىبتخفٌض أسعار الغاز الطبٌعقامت الحكومة قادم. عض األخبار الجٌدة للربع الهناك ب

أسعار الفائدة انخفاض بفضل  التموٌل ةفلانخفاض تك اً ٌجب أن نشهد أٌض. ٪5 سبةلفة البالط بنتك خفضستأنها  عتقدن
 نهاٌة سبتمبر. ىف

فإننا ال نزال نواجه بٌئة بالغة الصعوبة فً الربع الرابع، وعلى نحو مماثل بحلول عام  وبعٌداً عن هذه النتائج اإلٌجابٌة،
بشأن التسعٌر والربحٌة فً ضوء استمرار قوة  ما زلت قلقاً  ىلكننو ،9191عام  ىتنمو الصادرات فٌجب أن  .9191

نتل أ  وجح   هذا اكاض    اهنةك احجنة  ف. قائمة الطلب على مخاطرالتظل سفً مصر ولبنان  .ىالجنٌه المصر
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عةم     ةل اكفة ا  اكننخفضس ااكجضخم فاونبغي أل. ن  إ جنلال انخفةض اكجضخم اأ  ةل اكفة ا  1313في عةم 
 ظ  اكنحلك اكل و ي. جاح م اإلنجةج ااأل  ةل  ، اكي  ح م اكنبو ةشءااجح و  األ  أ  و ةعاا أوضة ف 1313

ومشاكل المنطقة ككل.  مصر ىاالقتصادٌة ف السلبٌات الدورٌة لإلصالحات تحملإلى حد كبٌر إلى نحن مجبرون 
. إن شغلنا الشاغل هو إدارة التدفقات النقدٌة ومازلنا نواصل اتخاذ اجراءات على العدٌد من الجبهات لمواجهة ذلك

لتحدٌات التً سنواصل العمل من أجل تحقٌق أفضل نتٌجة ممكنة على الرغم من اومحاولة ضمان عدم نمو الدٌن. 
 .نواجهها

 

 القىائم المالية الكاملة ، والتحليالت الخاصة بها ، متاحة على المىقع اإللكترووي لشركة ليسيكى.* 

 

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

هذه الصناعة وبخبرة  فًعاما  51واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزٌد عن  بالشرق األوسط وأٌضا
 أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.

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

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

 
واجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عدٌدة ، ولها تالصحٌة 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
   + 913 505 1100  تلٌفون:
   + 913 505 1192  فاكس:
  tgargour@lecico.com :الكترونًبرٌد 

 

 

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 

 
  قوائم النظرة المستقبلية

ربما تتطابق أو تتماثل مع  التًأللفاظ "قوائم النظرة المستقبلٌة" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة وهذه النشرة قد تحتوى بعض ا
استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبٌرات أو بمناقشة 

لخطط االستثمارات أو بعض التطوٌرات الجارٌة بالشركة،   أو الخطط. مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا تبعض االستراتٌجٌا
تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التًاإلصدارات المستقبلٌة أو الموضوعات  فًوهذه القوائم أٌضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 

قد تختلف مع النتائج  التًة والتأكد أو الفروض. كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشرك
لذلك لزم التنوٌه  “.ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌها "قوائم النظرة المستقبلٌة التًالمستقبلٌة 
 والتنبٌه.

mailto:tgargour@lecico.com
http://www.lecico.com/

