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  ٢من  ١صفحة     ٢٠٢٢ أغسطس ١٤

  
  

  ٢٠٢٢عام  ثانىالربع ال أعمالنتائج 
 

  مليون جنيه مصروفات استثنائية وسوق إقليمي هادئ يؤديان إلى الخسارة ٣٨
  

كندرية ي  اإلس طس  ١٤ف ة :٢٢٢٠أغس ائج المجمع ر النت يكو مص ركة ليس ت ش ع  أعلن انىلاللرب ى ث ى المنته           ف
و ٣٠ ث ٢٠٢٢ يوني بة  ترتفعا، حي رادات بنس ه ٧٢٣٫٣ لصلت ٪١٤اإلي ون جني ركة ، ملي جلت الش ارةس  خس

ع ال ٣٫١ ىتشغيلربح مليون جنيه مقارنة ب ٣٧٫١ قبل الفائدة والضريبة) خسارة( يةتشغيل ى الرب ه ف انىمليون جني  ث
دره  خسارة ىسجلت الشركة صاف. ٢٠٢١من عام  ه ٦٠٫٦ق ون جني ع الملي ى الرب انىف ة بصافى  ث ارةمقارن  خس

  نفس الفترة من العام السابق.مليون جنيه عن  ٦٫٨ اقدره

ى ا ت االول هر الس ى األش بة رتفعف رادات بنس غ  %١٩ت االي ه. ١٬٤٦٨٫٨لتبل ون جني ركة  ملي جلت الش ارة س خس
  .٢٠٢١فى النصف األول من عام   مليون جنيه ١٣٫٤ ربح تشغيلى قدرهمقارنة بمليون جنيه  ٦٫٥قدرها  يةتشغيل

 ٢٣٫٦ اقدره خسارةمقارنة بصافى  ولاأل نصفون جنيه فى الملي ٣١٫٣خسارة قدرها  ىركة صافسجلت الش
  مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

ً  ٢٠٢٢ان الربع الثاني من عام لقد ك :رئيس مجلس اإلدارة بقوله - وقد علق السيد / جلبرت غرغور بالتحديات مع  مليئا
إلى  ذلك أدى فقدتفاقم النشاط اإلقليمي البطيء موسمياً  وفى ضوء تم حظرهاتتعلق ببيع أرض وشحنة  استثنائيةخسائر 

  خسارة كبيرة.

تسلط هذه النتائج الضوء على مدى تقلب بيئة التشغيل. كان للتقلبات في اليورو والجنيه اإلسترليني، والمبيعات الموسمية 
صغير  ىربح تشغيل حققات، كنا سنعلى أدائنا في هذا الربع. على الرغم من هذه التحدي اً كبير راً تأثي مصر ىالضعيفة ف

  .االستثنائية هذا الربع لوال هذه الخسائرفي 

ً  ،القادمة شهورفي ال ىتعافالمواصلة الشركة تعتزم  األسعار  ىلقد قمنا بتأمين زيادات ف .الطلب على الصادرات يبدو قويا
 مالمستمر ودعمك معلى اهتمامك مأشكرك .كفاءة اإلنتاجستتحسن  كما .الربع الثالث خالللالستمرار في تجاوز التضخم 

  ليسيكو تنالشرك

مليون  ٣٨ر نتائج هذا الربع تأثير تظه :قائالً  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر -وأضاف السيد/ طاهر غرغور
  وبيئة تشغيل صعبة.مصروفات تشغيل استثنائية  ىجنيه مصر

مليون جنيه من التكاليف  ١٤كما تكبدنا  فرنسا. ىرض فبيع أناتجة من مليون جنيه  ٢٤خسارة قدرها  ت الشركةسجل
  .اتم حظرهالتي المغرب ة المتعلقة بشحن

من العمليات األساسية  المحدود. يعود هذا الربح متواضعربح تشغيلي  حقق، كانت ليسيكو ستاإلستثنائيةهذه التكاليف  باستبعاد
  موسم العطالت في شهر رمضان. بسبب يةالمبيعات والكفاءة اإلنتاج انبشكل أساسي إلى فقد

تعيش  ر.ال تزال في مص جانب الطلبفي في الفترات القادمة. مخاطرنا  ةربحيالوضع جيد لمواصلة إعادة بناء نحن في 
في نتائجنا المالية  ينمستمرالتحسن النمو والتحقيق من أجل متقلبة، ونحن نعمل بجد  جاريةفي منتصف فترة ت تناشرك

  في مواجهة هذه التحديات.
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  ٢من  ٢صفحة     ٢٠٢٢ أغسطس ١٤

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

الصناعة وبخبرة  هذه 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.

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

لتسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف . إن اإلستراتيجية افي مصروالموقع الجغرافي واالستراتيجي 
  . تنافسية الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

  
، ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة الصحية تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من األدوات

تي يتم تصديرها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات ال
   وعالمات تجارية لشركات أوروبية.

  
  

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

استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة 
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  فيتعكس وجهة نظر الشركة  وهذه القوائم أيضا قد
قد تختلف مع النتائج  التيالتأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألهداف الشركة و

لذلك لزم التنويه  “.ا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليها "قوائم النظرة المستقبليةربما تعبر أو تكون مفهومة ضمني التيالمستقبلية 
  والتنبيه.


