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  ٢من  ١صفحة     ٢٠٢٢ نوفمبر ١٤

  
  

  ٢٠٢٢عام  لثثاالربع ال أعمالنتائج 
 

  الدخل ةفي لبنان تؤثر على أرقام قائمستثنائية اال التكاليف
  

ائج المجمعة :٢٢٢٠ نوفمبر ١٤في  اإلسكندرية ع  أعلنت شركة ليسيكو مصر النت ي  المنتهى لثثالاللرب  سبتمبر ٠٣ف

ث ٢٠٢٢ بة  ترتفعا، حي رادات بنس للت ٪٢٦اإلي ه ٨٥٤٫٦ ص ون جني ركة ، ملي جلت الش ارةس غيل خس         يةتش

ارة( ريبة) خس دة والض ل الفائ ة ب ٩٤٫٤ قب ه مقارن ون جني غيلربح ملي ع ال ٩٫٣ ىتش ى الرب ه ف ون جني ثثاملي ام  ل ن ع م

ى  رجعوت. ٢٠٢١ اليفهذه الخسارة التشغيلية إل تثنائية بلغت  تك ع ١٢٤٫٣اس ان خالل الرب ي لبن ه ف ون جني سجلت  .ملي

ثثافى الربع المليون جنيه  ٩٫٦قدره  خسارة ىالشركة صاف ة بصافى  ل دره خسارةمقارن ه عن نفس  ٨٫٧ اق ون جني ملي

اليف تم تعويض  من العام السابق.الفترة  االتشغيل االستثنائية تك ي تحملناه ع بمكاسب استثنائية ف الت روق  ىخالل الرب ف

  مليون جنيه. ١٥٣٫٧بقيمة  عملةأسعار ال

ى ال عةف هر  تس بة أش رادات بنس ت االي ى ارتفع غ  ٪٢١االول ه. ٢,٣٢٣.٤لتبل ون جني ارة  ملي ركة خس جلت الش غيلس  يةتش

  .السابق عامالمن نفس الفترة فى مليون جنيه  ٢٢٫٧مقارنة بربح تشغيلى قدره ون جنيه ملي ١٠٠٫٩قدرها 
 ٣٢٫٢ اقدره خسارةمقارنة بصافى  ىولاأل تسعة أشهرمليون جنيه فى ال ٤٠٫٩خسارة قدرها  ىسجلت الشركة صاف

  مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

في  قلبات كبيرةلت ٢٠٢٢تعرض الربع الثالث من عام لقد  :اإلدارة بقوله رئيس مجلس -وقد علق السيد / جلبرت غرغور
مليون  ١٢٤٫٣إلى خفض األرباح التشغيلية للربع بمقدار  تاالستثنائية في لبنان، أد تكاليفبفعل العديد من الاألرقام 

  عملة.في فروق أسعار ال مليون جنيه ١٥٣٫٧بلغت استثنائية  مكاسبجنيه. في الوقت نفسه، أعلنت ليسيكو لبنان عن 

لبنان قد حجبت اإلنجازات الحقيقية  ىلسوء الحظ، فإن الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية ف
  .هذا الربع فى شركةالها تالتي حققاألرباح وهوامش 

ستثنائية في لبنان، كاليف االالتإذا استبعدنا  :قائالً  الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر - وأضاف السيد/ طاهر غرغور
  .قيمةكوحدة الالربح وربح مجمل ، بينما يرتفع مجمل الربحهامش متوسط في  طفيفاً  اً لربع تظهر انخفاضافإن نتائج 

أسعار الفائدة فى زيادة ، من حيث الربع السنويةالالتمويل  تكاليفمضاعفة ب أرباح التشغيل ىتم تعويض التحسن ف
، ويمكننا أن نفترض أن أسعار ٢٠٢٣عقود اآلجلة حتى فبراير العلى  خسائرسنتحمل . اآلجلةعقود الخسائر على الو

  في العام المقبل.بشكل ملحوظ الفائدة ستستمر في االرتفاع 

أن هذه التعديالت في لبنان ستقلل من التأثير على النتائج المستقبلية ألي أعتقد ، اتاالضطراب هذه على الرغم من
اآلن متوازنة القيم الدفترية بيانات المالية. أصبحت الحاد على التضخم ال أثيراتأو ت اللبنانية مة العملةتخفيض رسمي لقي

  بشكل أفضل لمواجهة هذه الصدمات المستقبلية.

متقلبة  جاريةمنتصف فترة تبتمر ليسيكو ، التشغيل األساسية في الفترات القادمةأرباح في وضع جيد لمواصلة بناء  نحن
  في نتائجنا المالية في مواجهة هذه التحديات. ينالمستمر تحقيق النمو والتحسن من أجل ونحن نعمل بجد ،للغاية
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  ٢من  ٢صفحة     ٢٠٢٢ نوفمبر ١٤

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

هذه الصناعة وبخبرة  فيعاما  ٥٠ات المنتجة للبالط بمصر، وبخبرة تزيد عن بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشرك
  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 مصرلموقع الجغرافي واالستراتيجي وا
  . تنافسية الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار

  
متحدة وبأسواق أخرى عديدة ، ولها تواجد هام بالمملكة الالصحية 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    فاكس:
    tgargour@lecico.com  :الكترونيبريد 

 
  

  www.lecico.com زوروا موقعنا على االنترنت :
 
  

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

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

تحمل نسبة من المخاطر أو عدم  التياإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات  فيوهذه القوائم أيضا قد تعكس وجهة نظر الشركة 
النتائج قد تختلف مع  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.


