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 0202عام أعمال نتائج 
 

  فيروس كورونا بسببانخفاض المبيعات  انعوضي ض الدين وأسعار الفائدةاخفإن
 

 13 فتت  اكننجهتت  لابتت كاكللبتت   أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة   اكن ن تتس :1222 مككسة  2فكك   اإلسككدرية  

 وسجكتيول لش اككتليس س تةل   ت، نلوان  نوت  516.3 تلكج ٪11اإلولاداش بن بس  شلجف ا، حوث 0202 نبلدو 

نتن  لابت نلوتان  نوت  فت  اكلبت  اك 65 وسجكتيولس تةل  نلوان  نوت  ناةلنتس ب 13.1 قبل اكفة د  ااكضلوبس( س ةل )

 ةقدله س ةل ناةلنس بتةف   لاب ف  اكلب  اكنلوان  نو   01.0قدلهة  س ةل     لش اككليس تةف. 0211عةم 

  ةم اك ةبق.نلوان  نو  عن نفس اكفجل  نن اك 16.3

 وسجكتتيول تت لش اككتتليس س تتةل   يهيىىٌٕ خُيىىّ. 4,200.4% نذتهىى  35اَخفعىىخ اراىىساباح ةُعىىتج  4242ػىى و فىىٗ 

 .0211ف  عةم   يهيٌٕ خُيّ 88.4 خع زث دشغيهيجيم زَج ةنلوان  نو   130.6قدلهة 

 011.3 ةلهقتد س تةل ناةلنتس بتتةف   0202عتةم نلوتان  نوت  فت  002.5س تةل  قتدلهة     لش اككليس تتةف

 اك ةم اك ةبق. ف نلوان  نو  

ٔاصهخ ، تقدماً كبٌراً فى شركتنا 0202لقد أحرز عام : ل وس ن لس اإلدال  بااك  -اقد علق اك ود /  لبلش غلغال

  أٔزٔة . ٗاإلغالق ف ةعتبفي انًتيؼ ح انرٖ شٓدَ ِ كتيس انَخف ض اإل ػهٗ انسغى يٍنيعيكٕ ػًهي دٓ  غٕال فذسث انٕة ء، 

ادخرَ  خطٕث زئيعيج أخسٖ فٗ إػ بث ْيكهج انؼًهي ح فٗ نتُ ٌ. كً  دًكُ  يٍ ةيغ خصء كتيس يٍ ف ئط انؼم زاح،  نمد

ٔظداب ص في بإٌ نيعيكٕ نتُ ٌ ة نك يم، ٔخفط بإَُ  كًدًٕػج ةشكم كتيس. في يصس، شٓدح إػ بث ْيكهج ػًهي ح 

 انتالغ نداُ  دحعًُ  لٕاً  في انًع ًْج يٍ ْرا انمط ع.

انذشغيم ػًهي ح خ صج  يم زَج ة نؼ و انع ةك  كتيساً  انؼ و انًمتم ٔظُمدو دحعُ ً  ٗػهٗ ْرِ األزل و ف ٗأٌ نيعيكٕ ظذتُأثك 

 أَشطج انذشغيم. ٔيٍ حيث انذدفم ح انُمداج يٍ

ٖ َذ ئدٓ  نيعيكٕ ألٕلديخ انسةغ انساةغ  ٗف :ل ئالً  الرئٌس التنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر -وأضاف السٌد/ طاهر غرغور

انسةح بفؼخ ْ يش  ٗانذاإللذص باج ٔفٕزاح انحدى  اإلظذف بث يٍ يغشا بث اإلَذ ج لٌسٌكو ٔاصهخ . يُر أكثس يٍ ػ و

 .نإلزدف ع ٗاإلخً ن

 لمأ حممُ  فمدػهٗ انسغى يٍ ْرِ انًخصص ح، نهؼًالء. ٔ جغيس يذٕلؼ ح يخصصددػيى في َٓ اج انؼ و، اظطسزَ  إنٗ 

 انساةغ. انسةغخالل س ئخفعُ  اندإٌ ةشكم كت اجَمدددفم ح نمد لًُ  ةذٕنيد  ُٕاج يُر أكثس يٍ ػ و.زةغ ظ يجخع زث دشغيه

، حيث دشيس انًؤشساح انًتكسث إنٗ أٌ دؼ في انطهب ادب أٌ 4243اعؼُ  ػهٗ أظط خيدث نؼ و نهُذ ئح  ْرا اإلغالق األلٕٖ

 .4242في ػ و  دَ ْ اظطساة ح اظذثُ ئيج شٓ ٖاعذًس، َٔأيم أٌ اكٌٕ ذنك بٌٔ أ

دظم يًٓج نيعيكٕ انًمتهج ْي شا بث اإلَذ ج ٔانًتيؼ ح يغ دحعيٍ إبازدُ  انركيج نهذك نيف ٔزأض انً ل انؼ يم ٔانذدفم ح 

 انُمداج. ظيٕاصم فساك إبازث نيعيكٕ ةأكًهّ انؼًم يٍ أخم دحميك أفعم َذيدج يًكُج في ْرِ انًد رح.
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 انمٕائى انً نيج انك يهج ، ٔانذحهيالح انخ صج ةٓ  ، يذ حج ػهٗ انًٕلغ اإلنكذسَٔي نشسكج نيعيكٕ.* 

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

هذه الصناعة وبخبرة  فًعاما  02نتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزٌد عن بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات الم
 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 مصرالجغرافً واالستراتٌجً والموقع 
 . تنافسٌة الحجم األكبر من السوق بجودة عالٌة وبأسعار

 
وبأسواق أخرى عدٌدة ، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة 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 
  وعالمات تجارٌة لشركات أوروبٌة.

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 022 005 2200  تلٌفون:
   + 022 005 2200  فاكس:
  tgargour@lecico.com :الكترونًبرٌد 

 

 

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 

 
  قوائم النظرة المستقبلية

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

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

ج قد تختلف مع النتائ 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 التًالمستقبلٌة 

 والتنبٌه.
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