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 0202عام  بع األول منالرأعمال نتائج 
 

 انخفاض المبيعات واإلنتاج يؤديان إلى انخفاض الهوامش وخسارة تشغيلية

 

 مىار  53 فىى المنتهى ولألاللربع  أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المجمعة :0202 مايو 41في  اإلسكندرية

 يةتشىىليلسىىجلت الشىىركة خسىىار  ، ن جنيىى مليىىو 698.7 صىىللت 443اإليىىراتات بنسىىبة  نخفضىىتا، حيىى  4242

من عام  ولمليون جني  فى الربع األ 5686 ىتشليلربح مليون جني  مقارنة ب 4.84 قبل الفائت  والضريبة( خسار )

 اقىترا خسىار مقارنىة بصىافى  ولفىى الربىع األمليىون جنيى   2483قىتراا  خسىار  ىسجلت الشىركة صىاف8 4239

 من العام السابق8 مليون جني  عن نف  الفتر  4.83

 .ػٍٝ ٔخبئش أػّبٌٕب أرش ف١شٚط وٛسٚٔب بشىً وب١ش :: رئي  مجل  اإلتار  بقول  -وقت علق السيت / جلبرت غرغور

3 ِٓ اٌّغخٜٛ اٌزٞ شٙذٔبٖ فٟ األشٙش اٌغببمت. 02-02ٚحخشاٚط ٔغبت اٌخذاٚي فٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ أعٛاق اٌخظذ٠ش ب١ٓ 

 ب١ّ٘ٓ، بّب فٝ رٌه دػُ ػّالئٕب ِٚٛسد٠ٕب ٚػّبْ اإلعخّشاس٠ت بؼذ اٌٛببء.حٛاطً ١ٌغ١ىٛ اٌؼًّ ٌغّب٠ت ص١ّغ اٌّغ

 ِذاد١ٍبث اٌخط١ٙش إٌّخظّت، ٚإّحٍخضَ ١ٌغ١ىٛ بخطب١ك أفؼً اٌخذاب١ش اٌّّىٕت ٌٍغذ ِٓ خطش اإلطببت ببٌف١شٚط ٚحشًّ ػ

، ٚإػطبء إصبصة ِشػ١ت ٌٍؼضي أدٚاث حؼم١ُ ٠ذ٠ٚت ٚألٕؼت، ٚفغض دسصت اٌغشاسة فٟ وً بٛاببث اٌششوتبص١ّغ اٌؼب١ٍِٓ 

 اٌزاحٝ ِغ خفغ ػذد اٌؼب١ٍِٓ فٝ ص١ّغ اٌّٛالغ.

ِٓ اإلػطشاببث إٌبصّت ػٓ ف١شٚط وٛسٚٔب عخٝ ٌٚٛ اِخذ إٌٝ اٌؼبَ اٌمبدَ، ِٚٓ عغٓ اٌغع  ١ٌغ١ىٛ خؼبفٝعٛف ح

صِت اٌضذ٠ذة. أػخمذ أْ أخفبع أعؼبس اٌفبئذة، وّب أْ ب١غ األساػٝ لذ خفغ بشىً وب١ش ِٓ ِغخ٠ٛبث اٌذ٠ْٛ فٝ ٘زٖ األ

حأر١ش اٌف١شٚط ع١فخظ أ٠ؼب اٌّض٠ذ ِٓ اٌفشص أِبَ ١ٌغ١ىٛ فٝ اٌؼبَ اٌمبدَ ع١ذ أْ أطٛي االٔخبس اٌخٝ أغٍمج فٝ أٚسٚبب 

 ع١خطٍؼْٛ إٌٝ ح٠ٕٛغ ِخبؽشُ٘. ُلذ ال حؼٛد ص١ّؼبً إٌٝ االٔخبس، وّب أٔٙ

وبْ أُ٘ عذد فٟ ٘زا اٌشبغ ٘ٛ ب١غ ِغبعت لذس٘ب  ظش:ٌششوت ١ٌغ١ىٛ ِ ٜاٌشئ١ظ اٌخٕف١ز -غ١ذ/ ؽب٘ش غشغٛسٚأػبف اٌ

١ٍِْٛ دٚالس فٝ شٙش ِبسط. ٚعخغّظ ٌٕب اٌخذفمبث إٌمذ٠ت ِٓ ب١غ األساػٝ  0..٥أٌف ِخش ِٓ أساػٝ ٌبٕبْ بّبٍغ  ٢.00

 ١ٍِْٛ ص١ٕٗ ع٠ٕٛب. ٥0%. ٚحخف١غ اٌذ٠ٓ ع١خفغ فبحٛسة ِظشٚف اٌفبئذة بغٛاٌٝ ٥1بخفغ طبفٝ اٌذ٠ٓ بٕغٛ 

ع١ت اٌخشغ١ٍ١ت، وبْ اٌشبغ األٚي ِشضؼبً ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أخفبع اٌّب١ؼبث. ٚلذ عضٍٕب أػٍٝ ٘بِش سبظ ٚألً ِٓ إٌب

. حغغٓ 02٥2خغبسة حشغ١ٍ١ت ِمبسٔت ببٌزالرت أسببع اٌغببمت، ٚخفؼٕب خغبئشٔب بشىً وب١ش ِمبسٔت ببٌشبغ اٌشابغ ِٓ ػبَ 

إ٠ضبب١ت ؽف١فت عخٝ بؼذ إعخبؼبد اٌخذفمبث إٌمذ٠ت ِٓ ب١غ األسع  أ٠ؼبً سأط اٌّبي اٌؼبًِ، وّب وبْ ٕ٘بن  حذفمبث ٔمذ٠ت

فٝ ِبسط. ِٓ اٌّشضغ أْ ٔشٜ ػ١ٍّت إػبدة ا١ٌٙىٍت حضٕٝ رّبس٘ب. ٌٚىٓ ِٓ اٌّؤعف أْ ٔشٜ حأر١ش ف١شٚط وٛسٚٔب 

 ػٍٝ حذ٘ٛس األسلبَ فٝ اٌشبغ اٌزبٔٝ ِٚب بؼذٖ ِمبسٔت بٕفظ اٌفخشة ِٓ اٌؼبَ اٌغببك.

االعخّشاس فٝ حمذ٠ُ أفؼً خذِت ٌؼّالئٕب، ٚاٌغفبظ ػٍٝ ِىبٔخٕب فٝ أعٛالٕب، ِغ إداسة اٌخىب١ٌف  وئداسة، ٘ذفٕب ٘ٛ

ٚاٌخشو١ض ػٍٝ اٌشلببت ػٍٝ إٌمذ٠ت ٚإداسة سأط اٌّبي اٌؼبًِ ِٓ أصً حم١ًٍ عبصخٕب إٌٝ سأط اٌّبي فٝ ٘زٖ اٌفخشة. ٌٚىٕٝ 

 .ؽّئٓ إٌٝ أْ فش٠ك إداسة ١ٌغ١ىٛ بأوٍّٗ ع١ٛاطً اٌؼًّ ٌخغم١ك أفؼً ٔخ١ضت ِّىٕت ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٘زٖ اٌخغذ٠بثأ

 

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌت اٌىبٍِت ، ٚاٌخغ١ٍالث اٌخبطت بٙب ، ِخبعت ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىخشٟٚٔ ٌششوت ١ٌغ١ىٛ.* 
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 ما يتعلق بليسيكو
د الشركات الرائدة فً إنتاج األدوات الصحٌة وبالجودة التصدٌرٌة ( أحLCSW.CA; LECI EY لٌسٌكو )رمز األسهم :

هذه الصناعة وبخبرة  فًعاما  05بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزٌد عن 
 أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.

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

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

 
، 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 
  كات أوروبٌة.وعالمات تجارٌة لشر

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 352 005 5500  تلٌفون:
   + 352 005 5530  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
ن التعبٌرات أو بمناقشة استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك م

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  التًلفروض. كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشركة والتأكد أو ا
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/

