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  ٢من  ١صفحة     ٢٠٢٢ يوما ٢٦

  
  

  ٢٠٢٢عام  الربع األول أعمالنتائج 
 

  نتعاش المبيعات وانخفاض قيمة العملة يقودان إلى تحقيق صافى أرباحإ
  

كندرية ي  اإلس ا ٦٢ف ة :٢٢٢٠ يوم ائج المجمع ر النت يكو مص ركة ليس ت ش ع  أعلن ى ولألاللرب ى المنته           ف
ح سجلت الشركة ، مليون جنيه ٧٤٥٫٥ صللت ٪٢٤اإليرادات بنسبة  ترتفعا، حيث ٢٠٢٢ مارس ٣١  ىتشغيلرب

ع األ ١٠٫٤ ىتشغيلربح مليون جنيه مقارنة ب ٣٠٫٦ قبل الفائدة والضريبة) ربح( ى الرب ه ف ون جني ام  ولملي ن ع م
ع األمليون جنيه ٢٩٫٣قدره ربح  ىسجلت الشركة صاف. ٢٠٢١ ى الرب ة بصافى  ولف ارةمقارن دره خس  ١٦٫٨ اق

  لعام السابق.مليون جنيه عن نفس الفترة من ا

إيرادات ربع مع  ٢٠٢٢عام  فىليسيكو بداية قوية بدأت  :رئيس مجلس اإلدارة بقوله - وقد علق السيد / جلبرت غرغور
لبداية القوية من ارتفاع تأتي او أكثر من ثالث سنوات ونصف. منذأرباح ربع سنوية صافى أول حققت سنوية قياسية و

  .الجنيه المصرىة بعد تخفيض قيم ىالسوق المحل ىالطلب ف

ً لمواجهة ما يشكل بيئة تجارية أكثر لشركتنا ليسيكو وهذه النتائج القوية هي بمثابة دعم جيد  ً  اضطرابا منذ أكثر من  وتقلبا
التي ، واألثر الخطير للحرب في أوكرانيا، والتحديات تمدخالالزيادة أسعار و ىإن انخفاض قيمة الجنيه المصر. عقد

ً أولكن مصر، كلها مصادر غير متوقعة للتقلبات والمخاطر الواردات إلى  تواجه . هذا الفرص متاحة لنا فى العام القادم يضا
  عام سابق. ىالتقلب يدفعنا إلى رفع األسعار أكثر من أ

 ً تقلب اليمنح . اإلنتاج مواصلةسيكون هناك طلب قوي على أولئك الذين يمكنهم الحفاظ على و. فرصة سانحة هذه أيضا
عتزم ليسيكو تعويض المخاطر واغتنام ت. طلب فرصة لتحسين العوائد اإلجماليةفائض في اللديهم لمن األسعار ي الشديد ف

لهذه  واالستجابةصناعتنا  فى. نحن نواجه مخاطر لكننا نهدف إلى التفوق الفرصة ونحن نعمل خالل هذه الفترة المتقلبة
  كتنا ليسيكو.أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم لشر .التحديات

ً اأكثر  ٢٠٢٢كانت بداية عام  :قائالً  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر -وأضاف السيد/ طاهر غرغور  ضطرابا
ً وتقلب ً  صناعتنا حيث أوقف الصراع في أوكرانيا مصدراً لبالنسبة  سابقشهدناه العام ال ى. لقد تفاقم تضخم التكلفة الذا  مهما

  .ساسيةاألللمواد الخام 

افة إلى هذه التحديات، تم تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس وارتفعت أسعار الفائدة. كان هذا بشكل عام باإلض
  جيدة لصادراتنا. أخباراً 

تحقيق النمو المستمر والتحسين من أجل متقلبة للغاية ونحن نعمل بجد  جاريةكل هذا يعني أن ليسيكو في منتصف فترة ت
يمكن من خاللها مواجهة هذه  قاعدة جيدة ىالنتائج اإليجابية للربع األول هة هذه التحديات. في نتائجنا المالية في مواجه

  التحديات في المستقبل مع االستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا.
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  ٢من  ٢صفحة     ٢٠٢٢ يوما ٢٦

  ما يتعلق بليسيكو
) أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية وبالجودة التصديرية LCSW.CA; LECI EY ليسيكو (رمز األسهم :

هذه الصناعة وبخبرة  فيعاما  ٥٠بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزيد عن 
  أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.

  
يا تنافسية نتيجة االنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط تتمتع ليسيكو بمزا

. إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف في مصروالموقع الجغرافي واالستراتيجي 
  . تنافسية أسعارالحجم األكبر من السوق بجودة عالية وب

  
، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة 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 
   لشركات أوروبية. وعالمات تجارية

  
  

  لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال:
  

      طاهر ج. غرغور
    + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  تليفون:
      + ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    فاكس:
    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 

 
  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 
  

  قوائم النظرة المستقبلية
ربما تتطابق أو تتماثل مع  التيهذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة و

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

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

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


