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 0202عام  من لثثاالربع ال أعمالنتائج 
 

 تحسن األداء واألرباح التشغيليةإلى  ىانتعاش المبيعات المستمر يؤد
 

       فتت  اكننجهتت  كتت ثةكاكللبتت   أعلنتتش كتتليس كو تتويا نتتتل اكنجتتة   اكن ن تتس :1222 رككمفر ة 41فكك   اإلسككدرية  

  جكتيوللبح   لش اككليس ، نلوان  نوه 66896 تلكج ٪21اإلولاداش بن بس  شلجف ا، حو  2021  بجنبل 30

نتن عتةم  كت ثةنلوان  نوه ف  اكلب  اك 2593 وسجكيولخ ةلة نلوان  نوه نقةلنس ب 893 قبل اكفة دة ااكضلوبس( لبح)

 ةقتتدل  خ تتةلةنقةلنتتس بتتتةف   كتت ثةفتت  اكلبتت  اكنلوتتان  نوتته  796قتتدل ة  خ تتةلة   تت لش اككتتليس تتتةف9 2020

 س اكفجلة نن اك ةم اك ةبق9نلوان  نوه عن نف 4593

  جكتيوللبتح  ت لش اككتليس  يهٌٕٛ خُٛهّ  1,619.1% نخبهغ 33ج االٚزاداث بُظبت رحفؼاالٔنٗ ا خظؼت أشٓزفٗ ان

  2020نن عةم  االٔنٗ خظؼت أشٓزانف    يهٌٕٛ خُّٛ 1 118 خظارة حشغٛهٛتيمارَت بنلوان  نوه  2296قدله 

قتتدله  خ تتةلةنقةلنتتس بتتتةف   االٔنههٗ خظههؼت أشههٓزان نوتته فتت  وتتان نل 3292خ تتةلة قتتدل ة    تت لش اككتتليس تتتةف

 نلوان  نوه عن نفس اكفجلة نن اك ةم اك ةبق9 18294

فٗ  نٛظٛكٕ يصزشزكخُا َخائح فٗ خحظٍ اطخًزار انٚظؼذَٙ : ل وس ن لس اإلدالة بقاكه -اقد علق اك ود /  لبلش غلغال

  خالطاث انًٛاِ أػًالفٗ َخائح يذفٕػت بزبغ لٛاطٙ ًحهٛت انمٕٚت ًبٛؼاث انبفضم ان يمارَت بانزبغ انظابك ْذا انزبغ

مبٌعات لتحسٌن الضبط مزٌج وتضخم ال تعوٌض، مما ٌمنحنا فرصة لت2222لدٌنا توقعات قوٌة للطلب حتى عام 

 إلى انتعاش مستمر فً أداء لٌسٌكو. ىالذي نشهده سٌؤد ىبأن الطلب القو الربحٌة. ما زلت متفائلا 

 ٗ اْخًايكى انًظخًز ٔدػًكى نشزكخُا نٛظٛكٕ أشكزكى ػه

 ٗػهٗ انخٕان خايضْذا انزبغ ْٕ انزبغ ان :لائالا  الرئٌس التنفٌذي لشركة لٌسٌكو مصر -وأضاف السٌد/ طاهر غرغور

( EBITلبم انفٕائذ ٔانضزائب ) أرباذ حشغٛهٛتحممُا فّٛ  ػهٗ انخٕانٗ انذٖ ثاَٗإَّ انزبغ ان  إخًانٛاا  انذ٘ ٚشٓذ ححظُاا 

 انزبغ انثاَٙ  ػٍ اححظُشٓذ ٔكالًْا ، لبم انضزائبصافٛت  أرباذكذنك ٔ

ًٚثم رائغ  ٖربغ طُٕخالطاث انًٛاِ اَداس انصحٛت ٚفٕق اإلَخاج  حمك لطاع  األدٔاث انطهب ػهٗ صادراث ال ٚشال

  زبغ طُٕٚتانضؼف يخٕطظ حدى يبٛؼاحّ  حمزٚباا 

، نكٍ حٕلؼاث انطهب ٖيغ يٕطًُا انخمهٛذ حًاشٛاا يمارَت بانزبغ انظابك رباع انًمبهت فٙ األ فٙ انًبٛؼاث طفٛفاا  لذ َشٓذ اَخفاضاا 

  ال حشال لائًت 2222فٙ ػاو  ٖانمٕ

 ةإدار ٗيغ انؼًم يٍ أخم انخحظٍٛ انًظخًز ف ،سٚادة اإلَخاج ٔانًبٛؼاث إنٗ ألصٗ حذ ٗحظم يًٓت نٛظٛكٕ انًظخمبهٛت ْ

حخٗ اٌٜ ْذا انؼاو  حظم يًٓت نٛظٛكٕ انمٛاو  بصفت ػايتإَداسَا  َٗظزٚانُمذٚت   نخكانٛف ٔرأص انًال انؼايم ٔانخذفماثا

 ٕٓايش انبانًشٚذ نًٕاصهت ححظٍٛ 

 انؼًم نخحمٛك أفضم انُخائح انًًكُت يغ ْذِ االطخزاحٛدٛت فٙ انؼاو انًمبم " فٗ طٛظخًز فزٚك إدارة نٛظٛكٕ بأكًهّ 

 

 نشزكت نٛظٛكٕ  انمٕائى انًانٛت انكايهت ، ٔانخحهٛالث انخاصت بٓا ، يخاحت ػهٗ انًٕلغ اإلنكخزَٔٙ* 
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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  02منتجة للبلط بمصر، وبخبرة تزٌد عن بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات ال
 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 المتحدةالصحٌة تقوم لٌسٌكو بتصدٌر ما ٌزٌد عن نصف إنتاجها من األدوات

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

 
 

 لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
 

     طاهر ج. غرغور
   + 222 005 2200  تلٌفون:
   + 222 005 2229  فاكس:
  tgargour@lecico.com :الكترونًبرٌد 

 

 

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 

 
  قوائم النظرة المستقبلية

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

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

ئج قد تختلف مع النتا 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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