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  ٢من  ١صفحة     ٢٠٢٣ مارس ١

  
  

  ٢٠٢٢عام  أعمالنتائج 
 

االستثنائية  تكاليفمليون جنيه على الرغم من ال ٣٫٢إلى  العام خفض خسائرتالربع الرابع قوة أداء 
  ٢٠٢٢الكبيرة في عام 

  

ي  اإلسكندرية ارس ١ف ة :٣٢٢٠ م ائج المجمع ت شركة ليسيكو مصر النت ع  أعلن علاللرب ي  المنتهى راب  مبرديس ١٣ف

ح( ىتشغيل ربحسجلت الشركة ، مليون جنيه ٩٥٠٫٤ صللت ٪٣١يرادات بنسبة اإل ترتفعا، حيث ٢٠٢٢ دة  رب ل الفائ قب

ريبة) ة ب ٦٩٫٦ والض ه مقارن ون جني غيلربح ملي ع ال ٢٧٫٢ ىتش ى الرب ه ف ون جني عملي ام  راب ن ع جلت . ٢٠٢١م س

ع المليون جنيه  ٣٧٫٧قدره  ربح ىالشركة صاف ى الرب عف ة بصافى  راب دره خسارةمقارن ه عن نفس  ٤٫١ اق ون جني ملي

  الفترة من العام السابق.

ى  ام ف بة  ٢٠٢٢ع رادات بنس ت االي غ  ٪٢٤ارتفع ه. ٣,٢٧٣.٨لتبل ون جني ارة  ملي ركة خس جلت الش غيلس درها  يةتش ق

  .السابق عامالفى مليون جنيه  ٤٩٫٩مقارنة بربح تشغيلى قدره مليون جنيه  ٣١٫٣
مليون جنيه  ٣٦٫٤ اقدره خسارةمقارنة بصافى  ٢٠٢٢عام ه فى مليون جني ٣٫٢خسارة قدرها  ىسجلت الشركة صاف

  العام السابق. فى

من  ة الشركةداحيث استف ىدني أن أبلغكم بربع قويسع :بقولهرئيس مجلس اإلدارة  -وقد علق السيد / جلبرت غرغور
 اإلجمالية. هوامشالات وتعزيز كل من قيمة اإليرادفي والزيادات الكبيرة في األسعار  ىالمصر هانخفاض قيمة الجني

التكاليف هذه وإذا استثنينا  - حاالت استثنائية للمرة الثانية هذا العام من  على الرغمصافية  اً سجلت ليسيكو أرباح
 .أرباح للعام بأكمله ىلكان لدينا صاف ،ها هذا العامحملنات ىاالستثنائية الت

 ٪٣١بنسبة  رابعلربع الاارتفعت إيرادات  :قائالً  و مصرالرئيس التنفيذي لشركة ليسيك - وأضاف السيد/ طاهر غرغور
  .الصادراتفى  ىالتحسن القوسابق بسبب مقارنة بالعام ال ٪٣٤الربح بنسبة  مجملارتفع  و

المعايير مصر وتحديات  ىاستثنائية ف مع تكاليفدائنا المتابعين ألبالنسبة للمستثمرين  عام صعباً الال يزال هذا 
نتج وقد هذا الربع عنصرين استثنائيين في مصر فى  سجلنا .الفعلى ءداال تظهر تحسن األالتي و لبنان ىمحاسبية فال

في إيجابية  اً أرباح ناسجلفقد على الرغم من ذلك، و هذا الربع.فى مليون جنيه  ٣٥٫١قدره  ىسلبي صافر هما أثعن
  العمليات األساسية. ىبع بفضل التحسن فالرالربع ا

وحتى اآلن خالل الربع األول من عام  ٢٠٢٢في قيمة الجنيه المصري في الربع الرابع من عام االنخفاض الكبير إن 
 ىر فمخاطالتكمن  لعام المقبل.لالذي شهدناه في هذا الربع  ىجيد للبناء على التحسن القو موقف ىفوضعنا  ٢٠٢٣

ً  جهوات .أسواق التصدير ال تزال قوية ىجانب الطلب على الرغم من أن المؤشرات ف ببعض التحديات،  مصر أيضا
، إال أن المصرىدفعة كبيرة من تخفيض قيمة الجنيه  تلقينا. على الرغم من أننا محلىونحن قلقون بشأن قوة الطلب ال

نتائج الفي  ينتحقيق النمو والتحسن المستمر من أجلمتقلبة للغاية، ونحن نعمل بجد  جاريةمنتصف فترة ت ىف ليسيكو
  .الغير متوقعة ظروفال مواجهة ىالمالية ف
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  اجتماع الجمعية العامة العاديةاإلعالن عن 

يوم وذلك  الجمعية العامة العادية الكترونيا والتصويت عن بعد خالل خمسة ايام قبل انعقاد الجمعيةسيعقد اجتماع 

بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية  في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً  ٢٠٢٣مارس  ٣٠الموافق  الخميس

  اإلسكندرية. –المنتزة ثالث  –العوايد بجوار البحرية  –محور المحمودية حالياً  –القاهرة الزراعى القديم 

مع  خسائر صافيةكما اقترح السادة أعضاء مجلس اإلدارة عدم توزع أرباح هذا العام على المساهمين بسبب تحقيق 

  العامة العادية لمساهمى الشركة. عرض األمر على الجمعية

  

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

برة هذه الصناعة وبخ 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 

كة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة الستهداف . إن اإلستراتيجية التسويقية لشرفي 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

ها تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصدير
   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
ثل مع ربما تتطابق أو تتما 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  فيظر الشركة وهذه القوائم أيضا قد تعكس وجهة ن
قد تختلف مع النتائج  التيالتأكد أو الفروض. كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألهداف الشركة و

لذلك لزم التنويه  “.رات السابق اإلشارة إليها "قوائم النظرة المستقبليةربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبا التيالمستقبلية 
  والتنبيه.


