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 9102 عامأعمال نتائج 
 

 انخفاض المبيعات المحلية وانخفاض ربحية الصادرات يؤديان إلى صافى خسارة
 

       فتت  اكننجهتت  لابتت كاكللبتت   أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة   اكن ن تتس :7272 فبةا ككة 72فكك   اإلسككدرية  

 ت لش اككتليس خ تةل  ، نلوتا   نوت  511.4 تت كج% 10اإلولاداش بن تبس  نخفضشا، حوث 1039  نبلدو 13

نلوتتا   نوتت  فتت  اكلبتت   3994 وسجكتتلول خ تتةل نلوتتا   نوتت  نةةلنتتس ب 55 قبتت  اكفة تتد  ااكضتتلوبس  خ تتةل ) وسجكتتلول

نةةلنتس بتتةف   لابت فت  اكلبت  اكنلوتا   نوت   9591قتدلاة  خ تةل     لش اككليس تةف9 1038ن  عةم  لاب اك

  نو  ع  نفس اكفجل  ن  اك ةم اك ةبق9نلوا   9199 ةقدلا خ ةل 

 خ تةل ) وسجكلول  لش اككليس خ ةل   ١ٍِْٛ ظ١ٕٗ. 9,242.8% ٌرثٍغ 92اال٠شاداخ تٕسثح  ٔخفعدا 9102ػاَ  فٝ

ااكجت  ججضتن   1038عتةم فىٝ نلوتا   نوت   35095نلوا   نوت  نةةلنتس بتلبش جكتلول   8891قب  اكفة د  ااكضلوبس  

 1039عتتةم نلوتتا   نوتت  فتت   19891خ تتةل  قتتدلاة    تت لش اككتتليس تتتةفلوتتا   نوتت 9 ن 5694اوتتلاداش ا تتجينة وس 

 اك ةم اك ةبق9ف  نلوا   نو   33491 ةقدلا خ ةل نةةلنس بتةف  

تاٌغ اٌصؼٛتح ِغ ظؼف  ػاِا   9102واْ ػاَ  :: ل وس ن لس اإلدال  بةاك  -اقد علق اك ود /  لبلش غلغال

وّا تاألصِح االلرصاد٠ح فٟ ٌثٕاْ ٚئػادج ا١ٌٙىٍح اٌرٟ تذأٔا٘ا ٕ٘ان. ا  خ ٔرائعٕا أ٠عذأشش اٌطٍة فٟ ِصش ػٍٝ ِذاس اٌؼاَ.

 أسصذج اٌؼّالءٌس١طشج ػٍٝ اٌّخضْٚ ٚفٝ ا ذٔاظٙلصاسٜ تزٌٕا  أدخ لٛج اٌع١ٕٗ اٌّصشٜ اٌٝ ذم١ٍص صادساذٕا.

 .ٝخ اٌذ٠ٓ تشىً ٘اِش، ذّىٕا ِٓ ذخف١ط ِسر٠ٛا9102، ٌىٓ ػٍٝ ِذاس ػاَ ٠أذٟ رٌه ترىٍفح .ٜٚاٌرذفك إٌمذ

ِغ أخفاض ظغٛغ اٌرمشف  حٍٝٓ اٌّرٛلغ أْ ٠رؼافٝ اٌطٍة اٌّّف ذذػٛ ئٌٝ اٌرفاؤي. ا  أْ ٕ٘ان أسثات ٔحٓ ٔإِٓ

د. ٚذثزي ػّالء ذصذ٠ش ظذِٓ  ذثذأ فٝ ظزب اٌؼذ٠ذأْ  9191ذرٛلغ اإلداسج فٟ ػاَ  .أخفاض ِؼذالخ اٌفائذج اٌّشذفؼحٚ

 .فٝ اٌّششٚػاخ ٚاخرشاق االسٛاق اٌعذ٠ذج فٝ وال ِٓ ِصش ٚاٌٍّّىح اٌّرحذجاإلداسج ظٙٛد٘ا ٌض٠ادج اٌرٛسغ 

 ٝإٌصف اٌصأئٌٝ ذذفماخ ٔمذ٠ح ئ٠عات١ح ٚرٌه خالي  خأد ّحفٟ ذحم١ك ٔرائط ِٙ فٝ ٌثٕا١ْٙىٍح اٌتاٌفؼً تذأخ ػ١ٍّح ئػادج 

 ِٓ اٌؼاَ.

ج ِغ حذٚز لٛأوصش ثمٝ رسٔأًِ أٔٙا ٕا ٌٚىٕلرصاد٠ح خط١شج، ئّش تأصِح ذئٔٗ ألِش ِحضْ تاٌطثغ أْ ٔشٜ ٌثٕاْ 

تؼذ ٚرٌه صؼثح ٌٍغا٠ح ػٍٝ ِذٜ اٌسٕٛاخ األستغ اٌّاظ١ح  حلرصاد٠ئ تظشٚفِشسٔا ٌمذ فٟ ِصش تاٌطثغ  .ئصالحاخ

 .ٚٔأًِ أْ ٔىْٛ لذ ٚصٍٕا ئٌٝ ٔٙا٠ح ٘زٖ األٚلاخ اٌصؼثح ٔحٓ ٔإِٓاالظطشاتاخ إٌاظّح ػٓ اٌصٛسج ٚ

ٌمذ سعٍٕا أوثش خسائشٔا خالي اٌؼاَ فٟ اٌشتغ  ئٌس التنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر:الر -وأضاف السٌد/ طاهر غرغور

ا فٟ ِصش ٝاٌطٍة فظؼف اٌشاتغ ح١س أدٜ اٌرثاغإ اٌّٛسّٟ ئٌٝ ص٠ادج  ا حاد  ، ح١س شٙذخ األدٚاخ اٌصح١ح أخفاظ 

ٚرٌه ١ٌف اٌٛحذج األسؼاس ٚذضا٠ذ ِرٛسػ ذىا اخِرٛسطاٌؼّالخ ػٍٝ صشف  أخفاض أسؼاسذأش١ش ِغ  ٘اِش اٌشتح

األسؼاس ٚاالسرفادج  اختفعً اسذفاع ِرٛسط ِماسٔح تاٌشتغ اٌساتكذحسٕد ٘ٛاِش اٌثالغ  .ٌؼذَ ذحم١ك ٚفٛساخ اٌحعُ

ٚوأد سررحسٓ إٌرائط تشىً أفعً ٌٛال ظؼف اٌّث١ؼاخ ِٚا ذثؼٗ ِٓ  اٌطث١ؼٝ. سؼاس اٌغاصألاٌحىِٛح  ذخف١طِٓ 

 ذخف١ط فٝ االٔراض .
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، ٚاٌذافغ أٚ اٌّحشن اٌشئ١سٝ ٌزٌه ٘ٛ اِش ٚذم١ًٍ اٌخسائشٛاٌٙذؼافٝ خ اأْ ٔرّىٓ ِٓ سؤ٠ح تذا٠، آًِ 9191فٟ ػاَ 

أْ ٕ٘ان احرّا١ٌح ل٠ٛح تأْ ٔشٜ اٌطٍة فٟ ِصش  حعُ اٌّث١ؼاخ ٚاالٔراض ٚاالسؼاس ٚوً رٌه ِشذثػ تاٌطٍة. أػرمذ

ٚأخفاض ِؼذالخ اٌرعخُ أخفاض س ِغ اسرّشا 9102ٓ اٌّسر٠ٛاخ إٌّخفعح اٌرٟ شٛ٘ذخ فٟ ٔٙا٠ح ػاَ ػ٠رحسٓ 

ئْ . اٌحعُ ِّا ٠ر١ح ذحم١ك ٚفٛساخ 9191ػاَ  ٝسٕؼًّ تّؼذالخ اسرخذاَ أفعً فٕا أٔا ِرفائً تأٔ أسؼاس اٌفائذج.

 .ٔآِ شأٔٗ أْ ٠ساػذ 9191أسؼاس اٌفائذج ٚاٌرعخُ فٟ ػاَ ِؼذالخ أخفاض 

ٚفما  اٌم١ّح اٌسٛل١حت ػٍٝ ِسرٜٛ اٌّعّٛػح ، تاػادج ذم١١ُ أصٌٕٛا اٌصاترحأخ١شجفٟ اٌشتغ األخ١ش، وٕمطح  ٌمذ اذخزٔا لشاسا  

صٛي اٌصاترح ٚلفضج ِّاشٍح فٟ األ ٝلفضج ف فٝ اٌمٛائُ اٌّا١ٌح اٌّعّؼحْٚ عذٌٍّؼا١٠ش اٌّحاسث١ح اٌذ١ٌٚح. ٚٔر١عح ٌزٌه، سر

، ٌٚىٕٕا ٔؼرمذ أٔٗ ٖ ١ٌس ٌٙا أٞ ذأش١ش ٔمذٞئْ ئػادج اٌرم١١ُ ٘زتاٌطثغ ١ٍِاس ظ١ٕٗ.  8..0تم١ّح حٛاٌٟ االحر١اغ١اخ حساب 

 .حمٛق اٌٍّى١حٚاٌحم١م١ح ٌألصٛي  ػٓ اٌم١ّحصٛسج أوصش دلح  ١ٝؼطس

 

 وغير العاديةاجتماع الجمعية العامة العادية اإلعالن عن 

ٌدى طرٌق الجٌش س 766 -سوف تعقد شركة لٌسٌكو اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة بفندق هٌلتون اسكندرٌة كورنٌش 
فً تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وسوف تقوم  4242مارس  53الموافق  الثالثاءاالسكندرٌة ٌوم  -بشر

 وفقاً لما جاء فً هذه النشرة خالل اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة. ىالشركة باستعراض أدائها المالً السنو
تٌن           الموافقة على تعدٌل الماد لمناقشةهاء الجمعٌة العادٌة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة مباشرة بعد انتعقد كما ست  

 ى.من عقد الشركة والنظام األساس (42)و  (6)

 

 اٌمٛائُ اٌّا١ٌح اٌىاٍِح ، ٚاٌرح١ٍالخ اٌخاصح تٙا ، ِراحح ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ ٌششوح ١ٌس١ىٛ.* 

 



نشرة إخبارية  ليسيكو مصر ش.م.م
  

 

 

 3من  3صفحة   7272 فبراير 72

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

هذه الصناعة وبخبرة  فًعاما  72بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزٌد عن 
 أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.

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

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

 
، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عدٌدة الصحٌة 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 
  رٌة لشركات أوروبٌة.وعالمات تجا

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 425 735 2233  تلٌفون:
   + 425 735 2240  فاكس:
  tgargour@lecico.com :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
ه ذلك من التعبٌرات أو بمناقشة استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شاب

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

قد تختلف مع النتائج  التًكد أو الفروض. كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشركة والتأ
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/

