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  ٢من  ١صفحة     ٢٠٢٢ مارس ١

  

  

  ٢٠٢١عام  أعمالنتائج 

 

  إنتعاش مبيعات التصدير أدى إلى عودة ليسيكو ألرباح التشغيل

  

          ف���ى المنته���ى راب���علاللرب���ع  أعلن���ت ش���ركة ليس���يكو مص���ر النت���ائج المجمع���ة :٢٢٢٠ م���ارس ١ف���ي  اإلس���كندرية

 ىتش�غيلرب�ح الش�ركة س�جلت ، ملي�ون جني�ه ٧٢٦٫١ ص�للت ٪١٨اإليرادات بنسبة  ترتفعا، حيث ٢٠٢١ سمبردي ٣١

م��ن  راب��عملي��ون جني��ه ف��ى الرب��ع ال ١٣٫٩ يةتش��غيلخس�ارة ملي��ون جني��ه مقارن��ة ب ٢٧٫٢ قب��ل الفائ��دة والض��ريبة) رب�ح(
 اق�دره خس�ارةمقارن�ة بص�افى  راب�عف�ى الرب�ع الملي�ون جني�ه ٤٫١ق�درها  خس�ارة ىسجلت الش�ركة ص�اف. ٢٠٢٠عام 

  ق.مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الساب ٢٨٫٢

ق��دره  ىتش��غيلرب��ح س��جلت الش��ركة  ملي��ون جني��ه. ٢,٦٤٢.٢لتبل��غ  %٢٩ت االي��رادات بنس��بة رتفع��ا ٢٠٢١ع��ام ف��ى 

  .٢٠٢٠فى عام   مليون جنيه ١٣٢٫٥ خسارة تشغيليةمقارنة بمليون جنيه  ٤٩٫٩

 ٢٢٠٫٦ق��دره  خس��ارةمقارن��ة بص��افى  ٢٠٢١ع��ام جني��ه ف��ى ملي��ون  ٣٦٫٤خس��ارة ق��درها  ىس��جلت الش��ركة ص��اف

  العام السابق.فى ن جنيه مليو

انتعاشها في عام  ىليسيكو خطوة كبيرة فشركة لقد خطت  :رئيس مجلس اإلدارة بقوله -وقد علق السيد / جلبرت غرغور
 يةرباح التشغيلاألمما أدى إلى عودة  ،ماليين قطعة ٥لقد عادت الشركة إلى حجم مبيعات أدوات صحية تجاوز  .٢٠٢١

قد تحقق على الرغم من العواقب الكبيرة للتضخم العالمي في عام  اإلنتعاشهذا  .جموعةللم قبل الضرائباألرباح و
أعتقد أننا على وشك  .حليةالمالتكاليف  أسستقوده العملة في  ىوالضغط المتفاقم لعدة سنوات من التضخم الذ ٢٠٢١

  .في السنة المقبلة ىالتشغيل ءدااألتحقيق تحسن كبير آخر في 

  مكم المستمر ودعمكم لشركتنا ليسيكو.أشكركم على اهتما

كان الربع الرابع هو األقوى هذا العام  :قائالً  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر - وأضاف السيد/ طاهر غرغور
 واإلهالك هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب ىمن تحسن إجمال ىالربع السادس على التوال فى اإلنتعاشواستمر 

  ).قبل الفوائد والضرائب(أرباح  يةأرباح تشغيلالذى يظهر  ىالربع الثالث على التوال ك. إنهواالستهال

ً لقد تمكنا أيض   .يةنقدتدفقات مليون جنيه  ٨٨الربع وتوليد  هذا من خفض رأس المال العامل بشكل كبير في ا

 ةإدار ىأجل التحسين المستمر ف مع العمل من ،زيادة اإلنتاج والمبيعات إلى أقصى حد ىتظل مهمة ليسيكو المستقبلية ه
 .في العام المقبل ذلكتحقيق على العمل فى بأكمله دارة اإلسيستمر فريق  لتكاليف ورأس المال العامل والتدفقات النقدية.ا

  لشركة ليسيكو. القوائم المالية الكاملة ، والتحليالت الخاصة بها ، متاحة على الموقع اإللكتروني* 

  لجمعية العامة العاديةاجتماع ااإلعالن عن 

يوم وذلك  الجمعية العامة العادية الكترونيا والتصويت عن بعد خالل خمسة ايام قبل انعقاد الجمعيةسيعقد اجتماع 
ً  ٢٠٢٢مارس  ٣١الموافق  خميسال كما اقترح السادة أعضاء مجلس اإلدارة  ،في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا

  .خسائر صافيةعدم توزع أرباح هذا العام على المساهمين بسبب تحقيق 
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  ما يتعلق بليسيكو

) أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية وبالجودة التصديرية LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز األسهم :
هذه الصناعة وبخبرة  فيعاما  ٥٠ركات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزيد عن بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الش

  أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.
  

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط 
. إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف في مصروالموقع الجغرافي واالستراتيجي 

  . تنافسية الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

المتحدة وبأسواق أخرى عديدة ، ولها تواجد هام بالمملكة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من األدوات
بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات 

   وعالمات تجارية لشركات أوروبية.
  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:

  
      طاهر ج. غرغور

    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    س:فاك

    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 
 

  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :

 

  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة وهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظ

استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة 
أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  أو الخطط. مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات  تبعض االستراتيجيا

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التياإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوهذه القوائم أيضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 
ع النتائج قد تختلف م التيالتأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألهداف الشركة و

لذلك لزم التنويه  “.ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية التيالمستقبلية 
  والتنبيه.


