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 )شركة مساىمة مصرية(ليسيكو مصر
 3131ديسمبر 13فى  السنة الماليةقائمة الدخل المجمعة عن 

 
 ديسمبر 13  ديسمبر 13 إيضاح 

 3133  3131 رقم بالجنيو المصرى
     

 1 278 822 148   1 511 918 492   صافى المبيعات
 (922 654 771)  (1 167 125 473)  تكمفة المبيعات

 181 317 377   411 781 139   مجمل الربح
     

 6 288 666   14 976 594  (23) إيرادات أخرى
 (57 317 118)  (76 727 718)  مصروفات توزيع
 (114 876 257)  (127 652 946)  مصروفات إدارية 

 (35 618 571)  (21 291 254) (24) أخرىمصروفات 
 314 181 998   334 188 198   أرباح التشغيل

     
 3 261 684   3 276 179   أرباح استثمارات
 13 469 372   16 755 863  (25) إيرادات تمويمية 

 (95 677 769)  (117 539 562) (26) مصروفات تمويمية
   175 581 136   285 716 85 

 --  (113 111 622)  خسائر استبعاد نتائج اعماؿ احدى الشركات التابعة
 (15 299 965)  (26 221 111)  حصة العامميف فى األرباح

 71 411 131   7 149 481   الربح قبل الضرائب
     

 (9 111 238)  (19 917 126)  العاـضرائب الدخؿ عف 
 545 991   (4 383 821)  ضرائب الدخؿ مؤجمة

 13 843 171   (31 983 494)  العامربح  )خسارة(/ صافى
     

     : مستحق لكل من
 62 816 614   (18 119 743)  مساىمى الشركة القابضة

 (964 531)  1 158 249   حقوؽ األقمية 
 13 843 171   (31 983 494)  العامربح  )خسارة( / صافى

 1279  (1231) (27) / سيم(ربحية السيم )جنيو )خسارة( /
 
 

 ( جزءًا ال يتجزأ مف ىذه القوائـ المالية المجمعة.37( إلي رقـ )1تعتبر اإليضاحات المرفقة مف رقـ ) 



 

 - 5 - 

 رليسيكو مص
  ()شركة مساىمة مصرية

 3131ديسمبر 13فى  المالية السنةقائمة التغير فى حقوق الممكية المجمعة عن 
 

 

ـــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البـي
 رأس المال

 المصدر والمدفوع 
 

 احتياطيـات
 

 أرباح مرحـمة
 

 ىصافــــ
  العام ربح 

إجمالى حقوق  
المساىمين بالشركة 

 القابضة
 

 حقوق األقمية
 

 إجمالى
 الممكيةحقوق  

              بالجنيو المصرى
              

    718 733 311  (811 883 31)   184 133 781   318 443 3   889 411 787 113 883 741   411 111 111 3133 ديسمبر 13الرصيد فى 
 --  --  --  21 582 811   (21 582 811)  --  -- المحوؿ إلى األرباح المرحمة 

 --  --  --  --  (1 192 961)  1 192 961   -- إلى االحتياطى القانونىالمحوؿ 
 (6 566 613)  147 179   (6 713 792)  --  (6 713 792)  --  -- تسويات 

 18 115 168   912 143   17 192 925   --  --  17 192 925   -- فروؽ ترجمة القوائـ المالية لمشركات التابعة األجنبية
    614 816 62  (531 964)    173 842 61 62 816 614   --  --  --  العاـ ربحصافى 

    388 111 78   114 811 13   433 118 889   991 818 3   437 844 811 133 318 113   411 111 111 3133 ديسمبر 13الرصيد فى 
               

 --  --  --  (62 816 614)  62 816 614   --  -- المحوؿ إلى األرباح المرحمة 
 --  --  --  --  (4 472 686)  4 472 686   -- المحوؿ إلى االحتياطى القانونى

 (41 111 111)  --  (41 111 111)  --  (41 111 111)  --  -- توزيعات معمنة
 1 688 856   1 157 188   631 768   --  631 768   --  -- تسويات 

 24 668 836   --  24 668 836   --  --  24 668 836   -- فروؽ ترجمة القوائـ المالية لمشركات التابعة األجنبية
 (16 951 494)  1 158 249   (18 119 743)  (18 119 743)  --  --  --  العاـصافى ربح 
    873 398 94  (741 119 38)   383 899 831   111 183 1   138 381 811 181 131 384   411 111 111 3131ديسمبر 13الرصيد فى 

 
 ( جزءًا ال يتجزأ مف ىذه القوائـ المالية37( إلي رقـ )1تعتبر اإليضاحات المرفقة مف رقـ ) .المجمعة   
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 ليسيكو مصر
 )شركة مساىمة مصرية(

  3131ديسمبر 13فى  السنة الماليةقائمة التدفقات النقدية المجمعة عن 
 ديسمبر 13  ديسمبر 13 إيضاح 

      3133  3131 رقم بالجنيو المصرى
     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 62 816 614   (18 119 743)  العاـربح  )خسارة(/صافى
من أنشطة  تسويات لمطابقة صافى الربح لصافى األموال المتاحة

  التشغيل
 

 
 88 913 411   94 347 132  (4) إىالؾ األصوؿ الثابتة وفروؽ الترجمة

 --  5 893 558   اقفاؿ اصوؿ ثابتة
 (278 948)  (615 356) (6) استيالؾ األصوؿ غير الممموسة وفروؽ الترجمة

 --  2 577 214   اقفاؿ اصوؿ غير ممموسة
 15 299 965   26 221 111   حصة العامميف فى األرباح

 254 797   236 111   إيجار مدفوع مقدمًا طويؿ األجؿ
 (534 356)  (4 184 136)  صافى أرباح رأسمالية

 26 415 914   17 416 351   وفروؽ الترجمة المخزوفتدعـي المخصصات واألنخفاض فى قيمة 
 --  (3 719 279)  اقفاؿ مخصصات
 9 111 238   19 917 126   ضرائب الدخؿ 

 (545 991)  4 333 271   الدخؿ المؤجمةضرائب 
 (4 111 277)  (6 178 184)  مخصصات انتفى الغرض منيا

 3 252 313  2 942 197   الفرؽ الناتج عف إثبات القيمة الحالية الوراؽ القبض طويمة االجؿ 
 94 791   2 115 337   فى حقوؽ األقميةالزيادة  

 11 757 678   25 311 587   التغير فى احتياطى الترجمة
   914 813 318   138 515 211 

     التغير فى رأس المال العامل 
 (51 127 317)  6 311 444   الزيادة فى المخزوف 

 (32 753 991)  (41 589 244)  فى المدينوف الزيادة
 65 311 485   76 442 677   لزيادة فى الدائنوفا

 (31 824 151)  317 991   التزامات طويمة األجؿ أخري مدفوعات مف
 (11 184 414)  (5 552 769)  ضريبة الدخؿ المسددة
 (11 123 621)  (9 661 773)  مخصصات مستخدمة 

 14 413 259   (4 591 412)  استثمارات متداولة التغير فى
 388 431 191   393 479 888   أنشطة التشغيل المتاحة من صافى النقدية

     
     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (66 939 686)  (116 323 569)  مدفوعات لشراء األصوؿ الثابتة والتغير في مشروعات تحت التنفيذ
 (11 219)  (233 357)  المدفوع فى األصوؿ غير الممموسة

 (238 198)  (454 166)  المدفوع فى االستثمارات األخرى
 1 131 213   28 924 828   متحصالت مف بيع أصوؿ ثابتة

 (11 558 111)  (17 195 998)  التغير فى اوراؽ قبض طويمة األجؿ
 (77 134 911)  (318 383 313)  صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (29 911 111)  (24 366 144)  العـاالمسدد القروض طويمة األجؿ وأقساطيا المستحقة خالؿ 
 (12 616 818)  (15 283 291)  المدفوع مف حصة العامميف  فى األرباح

 --  (41 111 111)  توزيعات مدفوعة
 (43 831 938)  (79 149 418)  صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

 35 284 572   1 848 393   الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكميا خالل 
 (634 939 437)  (899 184 818) (13)   العامالنقدية وما فى حكميا فى أول 
 (899 184 818)  (891 311 874) (13) العاـالنقدية وما فى حكميا فى آخر 

 
  المجمعة. ( جزءًا ال يتجزأ مف ىذه القوائـ المالية37( إلي رقـ )1مف رقـ ) المرفقةتعتبر اإليضاحات 



 ليسيكو مصر
 ()شركة مساىمة مصرية

   3131ديسمبر 13فى  السنة الماليةاإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المجمعة عن 
 

 - 7 - 

 نبذة عن الشركة القابضة والشركات التابعة -1
 

تتمثؿ فى الشركة القابضة  2113ديسمبر 31فى  المنتيية السنةعف لمشركة فى و القوائـ المالية المجمعة 
 )والمشار الييـ بالمجموعة او منفصميف بشركات المجموعة(.والشركات التابعة 

 
 ليسيكو مصر )الشركة القابضة( 3-3
 

وزارة بموجب قرار  1975)شركة مساىمة مصرية( بتاريخ األوؿ مف نوفمبر مصرتأسست شركة ليسيكو 
 1997لسنة  8والشركة خاضعة ألحكاـ القانوف رقـ  1975لسنة  142 االقتصاد والتعاوف االقتصادي رقـ

نتاج األدوات القابضة ومف أغراض الشركة  نتاج جميع الصناعات الخزفية ويدخؿ فييا صناعة وا  صناعة وا 
 والتأجير التمويمى. الصحية وكافة أنواع البالط

 
 الشركات التابعة 3-3
 

فى  القابضةفيما يمى بياف بالشركات التابعة والمتضمنة بالقوائـ المالية المجمعة وكذا نسبة مساىمة الشركة 
 كؿ منيا:

 نسبة المساىمة بمد المنشأ 
  13/33/3131 13/33/3133 
  : : 

 99.99 99.99 مصر )ش.ـ.ـ( ليسيكو لمصناعات الخزفية
 99.41 99.83 مصر تى.جى.اؼ لالستشارات والتجارة )ش.ـ.ـ(

 99.33 99.33 مصر )ش.ـ.ـ( ليسيكو لالستثمارات المالية
 111 111 المممكة المتحدة المحدودة UKليسيكو 

 111 111 المممكة المتحدة ليسيكو لالستثمار المحدودة
 94.77 94.77 لبناف )ش.ـ.ؿ( شركة الصناعات الخزفية المبنانية

 99.97 99.97 مصر )ش.ـ.ـ( شركة السيراميؾ الدولية
 71 71 مصر شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميؾ )ش.ـ.ـ( 

 99.97 99.97 مصر شركة السيراميؾ األوروبى )ش.ـ.ـ( 
 99.85 99.85 مصر شركة ليسيكو بمس لمتجارة )ش.ـ.ـ(

 69.85 69.85 مصر سارديزيف )ش.ـ.ـ( -شركة برج لخالطات المياه 
 

 الماليةاسس اعداد القوائم  -3
 
 اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالية  3-3

 
أعدت القوائـ المالية المجمعة طبقًا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية وتفسيراتيا التى يتـ إعدادىا 

 بواسطة مجمس معايير المحاسبة الدولية.
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 ساس القياس  ا 3-3
 

 المالية المجمعة عمى أساس التكمفة التاريخية فيما عدا: القوائـيتـ اعداد 
 المشتقات يتـ قياسيا بالقيمة العادلة. -
 .ؽ قائمة الدخؿ، بالقيمة العادلة، المقومة بالقيمة العادلة عف طرييتـ تقييـ األدوات المالية -
 األدوات المالية المقتناه بغرض البيع يتـ قياسيا بالقيمة العادلة. -
 
 عممة العرض والتعامل 3-1

 
كػؿ شػركة مػف شػركات المجموعػة عممػة التعامػؿ الخاصػة  تحػددعممة التعامػؿ لمشػركة ىػى الجنيػو المصػرى. 

بيػا ويػػتـ قيػػاس البنػود المدرجػػة بػػالقوائـ الماليػة لكػػؿ شػػركة مػف شػػركات المجموعػػة عمػى أسػػاس عممػػة التعامػػؿ 
 الخاصة بيا.
 

 والتى تمثؿ عممة التعامؿ الخاص بالشركة. المصرى بالجنيو المجمعة تـ عرض القوائـ المالية
 

 التقديرات والحكم الشخصىاستخدام  3-4
 

طبقًا لمعايير المحاسػبة والتقػارير الماليػة الدوليػة يتطمػب مػف اإلدارة أف تقػـو المجمعة إف إعداد القوائـ المالية 
بوضػػع التقػػديرات واالفتراضػػات التػػى قػػد تػػؤثر عمػػى تطبيػػؽ السياسػػات المحاسػػبية وقػػيـ األصػػوؿ وااللتزامػػات 

. القوائـ الماليػػة ولػػذلؾ فػػإف النتػػائج الحقيقيػػة قػػد تختمػػؼ عػػف ىػػذه التقػػديراتصػػروفات الظػػاىرة بػػواإليػػرادات والم
واالفتراضات المرتبطة بيا قائمة عمى أساس الخبرة السابقة والعوامػؿ األخػرى التػى تػـ افتػراض  ىذه التقديرات

 معقوليتيا لمظروؼ الحالية.
 

تـ اإلعتػػراؼ بنتػػائج إعػػادة النظػػر فػػى يػػو والتقػػديرات بشػػكؿ منػػتظـ ومسػػتمر، تػػـ إعػػادة النظػػر فػػى االفتراضػػات 
 تأثرت بذلؾ.مستقبمية  أعواـوفى اى تـ فييا إعادة النظر  الذى العاـت المحاسبية فى ذات االفتراضا

  
ت والحكػػـ الشخصػػى فػػى تطبيػػؽ يضػػاحات التاليػػة البيانػػات المتعمقػػة بػػأىـ التقػػديرابصػػفة خاصػػة تتضػػمف اإل

 -أثر ىاـ عمى المبالغ التى تـ االعتراؼ بيا فى القوائـ المالية:ات المحاسبية والتى كاف ليا السياس
 

 .تقييـ األدوات المالية 3-3رقـ ايضاح  -
 .التمويمى التأجيرتصنيؼ  5-3رقـ ايضاح  -
 .وشيرة المحؿ أصوؿ غير ممموسة 7-3إيضاح رقـ  -
 .المخصصات 11-3إيضاح رقـ  -
 .مزايا العامميف 15-3إيضاح رقـ  -
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 السياسات المحاسبية المتبعة أىم  -1
 

 تطبؽ السياسات المحاسبية المذكورة فيما يمى عمى الفترات التى تـ عرضيا بالقوائـ المالية المجمعة بثبات.
 
 تـ تطبيؽ ذات السياسات المحاسبية عمى جميع شركات المجموعة بثبات.ي

 
 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  1-3
 

 الشركات التابعة -
 

تتمثػػؿ الشػػركات التابعػػة فػػى الشػػركات التػػى يكػػوف لمشػػركة القابضػػة عمييػػا تػػأثير جػػوىرى. ىػػذا التػػأثير ينشػػأ 
عنػػدما يكػػوف لمشػػركة القابضػػة القػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػى السياسػػات الماليػػة والتشػػغيمية لمشػػركات التابعػػة وذلػػؾ 

التابعة لمشركة القابضة. عند سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمحصوؿ عمى مزايا مف أنشطة الشركات 
تقيػػيـ مػػدى التػػأثير الجػػوىرى يػػتـ األخػػذ فػػى االعتبػػار حقػػوؽ التصػػويت الحاليػػة والمسػػتقبمية وكػػذا السػػندات 

ثير ، يػػتـ تجميػػع القػػوائـ الماليػػة لمشػػركات التابعػػة فػػى تػػاريخ حػػدوث التػػأالقابمػػة لمتحويػػؿ ألسػػيـ )إف وجػػدت(
 .وحتى تاريخ توقؼ ىذا التأثير

 
  تم استبعادىا عند التجميعالمعامالت التى  -
 

تـ استبعاد جميع األرصػدة المتبادلػة بػيف شػركات المجموعػة واسػتبعاد أى إعداد القوائـ المالية المجمعة  عند -
ربػػػح أو خسػػػارة غيػػػر محققػػػة وأيضػػػًا اإليػػػرادات والمصػػػروفات الناتجػػػة عػػػف العمميػػػات المتبادلػػػة بػػػيف شػػػركات 

 المجموعة.
 
األربػػاح غيػػر المحققػػة الناتجػػة مػػف المعػػامالت مػػع الشػػركات التابعػػة فػػى حػػدود نسػػبة مسػػاىمة  اسػػتبعادتػػـ  -

فػى الشػػركة التابعػػة ، يػتـ اسػػتبعاد الخسػائر غيػػر المحققػػة بػذات الطريقػػة السػابقة وذلػػؾ فػػى  القابضػػةالشػركة 
 حالة عدـ وجود دليؿ عمى انخفاض القيمة.

 
حقوؽ األقمية بصورة منفصػمة فػى الميزانيػة المجمعػة، كمػا يػتـ عػرض نصػيب األقميػة فػى صػافى  عرض تـ -

 الربح فى قائمة الدخؿ المجمعة قبؿ الوصوؿ لصافى الربح المجمع بقائمة الدخؿ المجمعة.
 

 العمالت األجنبية والقوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية ترجمة 1-3
 

 ةالمعامالت بالعمالت األجنبي 1-3-3
أرصػدة  ترجمػةتـ ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية باستخداـ أسعار الصرؼ السارية وقت التعامؿ ويتـ  -

 عممػة القيػد إلػى األصوؿ وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية فى تاريخ إعداد القوائـ الماليػة
 العممة الناتجة بقائمة الدخؿ.بأسعار الصرؼ السارية فى ذلؾ التاريخ ويتـ إثبات فروؽ 

األصػػوؿ وااللتزامػػات ذات الطبيعػػة غيػػر النقديػػة التػػى يػػتـ إثباتيػػا بالتكمفػػة التاريخيػػة يػػتـ ترجمتيػػا باسػػتخداـ  -
 سعر الصرؼ فى تاريخ التعامؿ. 

األصػػػوؿ وااللتزامػػػات ذات الطبيعػػػة غيػػػر النقديػػػة بػػػالعمالت األجنبيػػػة التػػػى يػػػتـ إثباتيػػػا بالقيمػػػة العادلػػػة يػػػتـ  -
 باستخداـ أسعار الصرؼ السائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة. عممة القيدترجمتيا إلى 
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 القوائم المالية لمعمميات األجنبية 1-3-3
تػػـ ترجمػػة األصػػوؿ وااللتزامػػات لمعمميػػات األجنبيػػة بمػػا فييػػا الشػػيرة وتسػػويات القيمػػة العادلػػة الناتجػػة عػػف 

الماليػػػػة طبقػػػػًا ألسػػػػعار الصػػػػرؼ السػػػػارية فػػػػى تػػػػاريخ القػػػػوائـ الماليػػػػة. يػػػػتـ ترجمػػػػة إيػػػػرادات  القػػػػوائـتجميػػػػع 
تػـ إثبػات فػروؽ العممػة الناتجػة عار الصرؼ السائدة وقت التعامؿ. ومصروفات العمميات األجنبية طبقًا ألس

 عف إعادة الترجمة فى بند مستقؿ ضمف حقوؽ الممكية.
 

 األدوات المالية 1-1
 
 ة الغير مشتقةألدوات الماليا 1-1-3

تتمثؿ األدوات المالية الغير مشتقة فى االستثمارات فى حقوؽ الممكية والسػندات، عمػالء ومػدينوف وخػروف، 
 الدائنوف اآلخروف.و النقدية وما فى حكميا، القروض والسمفيات، والموردوف 

 
لػددوات الماليػة الغيػر مقاسػة  ة باإلضػافةيتـ االعتراؼ األولػى بػاألدوات الماليػة الغيػر مشػتقة بالقيمػة العادلػ

الحػػػؽ لالعتػػػراؼ لبالقيمػػػة العادلػػػة عػػػف طريػػػؽ قائمػػػة الػػػدخؿ، تكػػػاليؼ مباشػػػرة متعمقػػػة بالعمميػػػة. اإلعتػػػراؼ ا
 المالية الغير مشتقة يتـ قياسيا كما ىو مذكور أدناه. لددواتاألولى 

مػب والػذى والمسػتحؽ عنػد الطالسحب عمػى المكشػوؼ و النقدية وما فى حكميا تمثؿ أرصدة النقدية والودائع 
دارة المجموعة لدمواؿ يتـ إدراجيا  ضمف النقدية ومػا فػى حكميػا ألغػراض قائمػة يمثؿ جزءا ال يتجزأ مف إ

 .التدفقات النقدية
 .14-3يتـ االعتراؼ باإليرادات والمصروفات التمويمية كما ىو مذكور بإيضاح 

 
 االستثمارات المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق 

إذا ما توفر لممجموعة النية واإلمكانيػة لححتفػاظ بالسػندات حتػى تػاريخ االسػتحقاؽ فيػتـ تبويبيػا كاسػتثمارات 
يتـ قياسيا عمى أسػاس  اإلستثمارات المحتفظ بيا حتى تاريخ اإلستحقاؽ .محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ

 التكمفة المستيمكة وفقا لمعدؿ الفائدة الفعاؿ مخصوما منيا اية خسائر اضمحالؿ.
 

 األصول المالية المتاحة لمبيع
ة لمبيع. ويتـ قيػاس ػة متاحػالسندات كأصوؿ مالي أدوات الممكية وبعضارات المجموعة فى ػيتـ تبويب استثم

رأ دلػػة ويػػتـ اإلعتػػراؼ بأيػػة تغيػػرات تطػػألولػػى بيمػػا، وفقػػا لقيمتيػػا العاىػػذه األصػػوؿ الماليػػة بعػػد اإلعتػػراؼ ا
خسػػػػائر فػػػروؽ تقيػػػػيـ و عمييمػػػا ضػػػمف حقػػػػوؽ الممكيػػػة مباشػػػػرة وذلػػػؾ بخػػػػالؼ خسػػػائر اإلضػػػػمحالؿ وأربػػػاح 

عند التخمص مف ىذه األصوؿ فإف الربح او الخسارة المعترؼ بيا ضمف حقوؽ الممكية  العمالت األجنبية.
 حساب األرباح أو الخسائر.يتـ تحميميا عمى 

 
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

معتػػػرؼ بيػػػا بالقيمػػػة العادلػػػة مػػػف خػػػالؿ قائمػػػة الػػػدخؿ إذا مػػػا كانػػػت محػػػتفظ بيػػػا كيػػػتـ تبويػػػب األداة الماليػػػة 
الماليػة كمحػتفظ بيػا لغرض المتاجرة أو تـ تحديدىا بيذا الشكؿ عنػد االعتػراؼ األولػى. يػتـ تبويػب األدوات 

بالقيمة العادلة مف خالؿ قائمة الدخؿ فى حالة ما إذا كانت المجموعة تدير ىذه االستثمارات وتقػـو باتخػاذ 
قرارات البيػع والشػراء بنػاء عمػى القيمػة العادلػة وفقػًا إلسػتراتيجية المجموعػة إلدارة المخػاطر واالسػتثمار. يػتـ 

ائمػػة الػػدخؿ عنػػد االعتػػراؼ األولػػى. يػػتـ قيػػاس األدوات الماليػػة بالقيمػػة إدراج التكػػاليؼ المرتبطػػة بالعمميػػة بق
 العادلة مف خالؿ قائمة الدخؿ بالقيمة العادلة ويتـ االعتراؼ بأية تغيرات فى قائمة الدخؿ.

   
 أخرى

ًا األدوات الماليػػة الغيػػر مشػػتقة األخػػرى يػػتـ قياسػػيا بالتكمفػػة المسػػتيمكة وفقػػًا لمعػػدؿ الفائػػدة الفعػػاؿ مخصػػوم
 منيا خسائر االضمحالؿ.
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 رأس المال  1-1-3
 األسيم العادية 

 يتـ تبويب األسيـ العادية كحقوؽ ممكية. 
 

 م خزينة(يإعادة شراء أسيم رأس المال )أس
عندما يتـ إعادة شراء أسيـ معترؼ بيا كرأس ماؿ، القيمة المسددة، والمتضمنة أية تكاليؼ مباشرة متعمقة 

خزينة ويتـ  كأسيـبيا، يتـ االعتراؼ بيا خصما مف حقوؽ الممكية. يتـ تصنيؼ األسيـ المعاد شراؤىا 
نة الحقًا، يتـ االعتراؼ عرضيا خصما مف حقوؽ الممكية. عندما يتـ إعادة إصدار أو بيع أسيـ الخزي

إلى بالقيمة المستممة كإضافة لحقوؽ الممكية، ويتـ تحويؿ الربح أو الخسارة الناتجة عف ىذه العممية 
 ات.  ياالحتياط

 
 األصول الثابتة 1-4

 
 االعتراف والقياس 1-4-3

األراضى يتـ قياس األصوؿ الثابتة بالتكمفة مخصوما منيا مجمع اإلىالؾ وخسائر اإلضمحالؿ فيما عدا 
وتـ اثبات فائض اعادة التقييـ )الغير  1997الممموكة لمشركة القابضة والتى تـ إعادة تقييميا فى عاـ 

 قابؿ لمتوزيع أو التحويؿ الى رأس الماؿ( ضمف بند اإلحتياطيات ضمف حقوؽ المساىميف.
 

المجيزة داخميا تتضمف تكمفة تتضمف التكمفة أية مصروفات متعمقة مباشرة بإقتناء األصؿ. تكمفة االصوؿ 
الزمة لالستخداـ الفنية ا توالوصوؿ باألصؿ الى حالالمواد واألجور المباشرة وأية تكاليؼ متعمقة مباشرة ب

زالةالمطم عادة تجييز موقع األصؿ. تكاليؼ اإلقتراض المرتبطة  وب، باإلضافة الى تكمفة فؾ وا  األجزاء وا 
 تراؼ بيا فى قائمة الدخؿ عند تحمميا.بإقتناء أو إنشاء أصؿ مؤىؿ يتـ اإلع

 عندما يكوف ألجزاء األصؿ أعمار إنتاجية مختمفة، يتـ إىالؾ كؿ جزء مف االصوؿ الثابتة عمى حدة.
 

يتـ تحديد أرباح وخسائر إستبعاد األصوؿ الثابتة بمقارنة القيمة المحصمة نتيجة اإلستبعاد مع القيمة 
بقائمة الدخؿ. عندما يتـ استبعاد اصؿ معاد تقييمو، يتـ تحويؿ أخرى" فى "إيرادات الدفترية ويتـ إدراجيا 

 المبالغ المتعمقة بو والمدرجو ضمف  احتياطى فروؽ اعادة تقييـ الى االرباح المرحمة.
 
 النفقات الالحقة عمى االقتناء  1-4-3

وف ليذا التغيير يتـ اإلعتراؼ بتكاليؼ تغيير اجزاء مف األصوؿ الثابتة ضمف القيمة الدفترية عندما يك 
منفعة مستقبمية متوقعة لممجموعة ويمكف قياس التكمفة بطريقة موثوؽ بيا. ويتـ استبعاد القيمة الدفترية 

 ميا.تحميميا عمى قائمة الدخؿ عند تحملمجزء المستبدؿ. التكاليؼ المتعمقة بخدمة األصؿ اليومية يتـ 
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 اإلىالك 1-4-1
عمى قائمة الدخؿ وفقا لطريقة القسط الثابت عؿ أساس العمر اإلنتاجى المقدر لكؿ  يتـ تحميؿ اإلىالؾ 

نوع. األصوؿ المستأجرة يتـ إىالكيا عمى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجى لدصؿ أييما أقؿ اال إذا كاف 
 ة اإليجار. ال يتـ إىالؾ األراضى.ىناؾ تأكيد بأف المجموعة ستتممؾ األصؿ بنياية فتر 

 
 كما يمى: ىى عمار اإلنتاجية لدصوؿ الثابتة األ

 
 العمر اإلنتاجى األصــــل

 سنــــة 
 41 – 21 مباني 

 3 تحسينات بأماكف مستأجرة
 16.67 – 3 والت ومعدات

نتقاؿ  11 – 3 وسائؿ نقؿ وا 
 5 عدد وأدوات

 12.5 – 4 أثاث ومعدات مكاتب وحاسبات ولية
 

 األعمار االنتاجية والقيمة التقديرية لدصوؿ بتاريخ الميزانية.يتـ إعادة النظر فى طرؽ 
 

ة )شركة مساىمة لبنانية( فى ػات الخزفيػة المبنانية لمصناعػانى الخاصة بالشركػتـ إعادة تقييـ األراضى والمب
ت القانونية القوائـ المالية المجمعة بالرغـ مف عدـ إثباتيا فى دفاتر الشركة التابعة حيث لـ تنتيى اإلجراءا

 الالزمة العتماد ذلؾ بعد.
 

 األصول المستأجرة 1-8
 

التى تعطى نفس الحقوؽ وااللتزامات المماثمة لدصوؿ الممموكة يتـ إدراج األصوؿ المستأجرة تمويميًا  -
ضمف األصوؿ الثابتة وفقًا لقيمتيا العادلة أو القيمة الحالية لمحد األدنى لدفعات اإليجار أييما أقؿ لمشركة 

 وذلؾ فى تاريخ تنفيذ التأجير التمويمى، وتيمؾ ىذه األصوؿ وفقًا لمعمر اإلنتاجى المقدر لدصوؿ المماثمة.
 
يتـ إثبات االلتزاـ وفقًا لمقيمة المستخدمة مف االلتزاـ بعد استبعاد األقساط المدفوعة، وذلؾ ضمف  -

القصير األجؿ منيا ضمف االلتزامات االلتزامات طويمة األجؿ )التزامات تأجير تمويمى( وتبويب الجزء 
 المتداولة . تدرج الفوائد بقائمة الدخؿ.

 
 أقساط التأجير التمويمى

 
يتـ توزيع أقساط التأجير التمويمى بيف مصروفات التمويؿ وتخفيض االلتزاـ القائـ. ويتـ تخصيص 

 مصروفات التمويؿ بيف الفترات وفقًا لمعدؿ فائدة ثابت عمى رصيد االلتزاـ.
 

 مشروعات تحت التنفيذ  1-1
 

األصوؿ الثابتة فى بند مشروعات تحت التنفيذ. وعندما أو شراء تسجؿ المبالغ التى يتـ إنفاقيا عمى إنشاء 
. المشروعات تحت التنفيذ يصبح األصؿ الثابت صالح لالستخداـ يتـ رفع قيمتو إلى بند األصوؿ الثابتة 

 .د رفعيا لدصوؿ الثابتةيتـ إثباتيا بالتكمفة واليتـ إىالكيا إال بع
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 أصول غير ممموسة 1-7
  

 شيـرة المحل
يتـ تطبيؽ طريقة الشراء عند المحاسبة عف اندماج األعماؿ وتتمثؿ شيرة المحؿ فى القيمة التى تنشأ  -

إف  –نتيجة اقتناء الشركات التابعة. يتـ إثبات شيرة المحؿ بالتكمفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة 
 توزيع شيرة المحؿ وفقًا لموحدات المولدة لمنقدية ويتـ عمؿ اختبار سنوى النخفاض قيمتيا.ويتـ  –وجد 

 
فيما يتعمؽ بعمميات االقتناء التى تمت فإف شيرة المحؿ تتمثؿ فى الفرؽ بيف تكمفة االقتناء والقيمة العادلة  -

ناقصًا مجمع خسائر التكمفة  لصافى أصوؿ الشركة المقتناة. ويتـ إثبات شيرة المحؿ الموجبة بالتكمفة أو
 انخفاض القيمة.

 
 األخرى األصول الغير ممموسة -

تتضمف العالمة التجارية لشركة ليسيكو إنجمترا وتكاليؼ التطوير يتـ إثباتيا بالتكمفة واستيالكيا عمى مدار 
ع )بدوف . تـ ادراج ما سددتو ليسيكو لبناف )شركة تابعة( فى مقابؿ حصوليا عمى حؽ انتفاعشر سنوات

تحديد مدة قانونية ليذا الحؽ( ضمف األصوؿ غير الممموسة األخرى. ىذا ولف يتـ استيالؾ ىذا المبمغ 
 اجراء اختبار انخفاض لمقيمة سنويًا. عمى أف يتـ

 
 استثمارات أخرى 1-8
 

 استثمارات فى أسيم أو سندات -
بالقيمة العادلة وتبوب ضمف األصوؿ المتداولة، ويتـ إثبات أى  المتاجرةيتـ إثبات األدوات المالية بغرض  -

ربح أو خسارة فى قائمة الدخؿ. فى حالة وجود نية مؤكدة ومقدرة عمى االحتفاظ باالستثمار حتى تاريخ 
 استحقاقو يتـ إثباتو بالتكمفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة.

 
تبويبيا كمتاحة لمبيع يتـ إثباتيا بالقيمة العادلة وأى ربح أو خسارة بالنسبة لددوات المالية األخرى التى يتـ  -

يتـ إثباتو ضمف حقوؽ الممكية باستثناء خسائر انخفاض القيمة، وفى حالة البنود ذات الطبيعة النقدية مثؿ 
لنوع االستثمار فى سندات، أرباح أو خسائر التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية. فى حالة استبعاد ىذا ا

مف االستثمارات أى أرباح أو خسائر سبؽ إثباتيا ضمف حقوؽ الممكية يتـ االعتراؼ بيا فى قائمة الدخؿ. 
وفى حالة أف ىذه االستثمارات تدر عائدًا فإف ىذا العائد يتـ حسابو باستخداـ طريقة معدؿ العائد الفعاؿ 

 ويثبت بقائمة الدخؿ.
 
لية المصنفة بغرض المتاجرة أو متاحة لمبيع عمى أساس سعر السوؽ يتـ تحديد القيمة العادلة لددوات الما -

 فى تاريخ الميزانية.
 
يتـ االعتراؼ باستبعاد األدوات المالية المصنفة بغرض المتاجرة أو متاحة لمبيع بحسابات المجموعة فى  -

المحتفظ بيا حتى تاريخ تاريخ االرتباط بشراء / بيع االستثمارات، يتـ االعتراؼ باستبعاد األوراؽ المالية 
 مف المجموعة.ؽ فى تاريخ انتقاؿ ممكيتيا إلى/ االستحقا

 
 خزانة الحكومة المصرية المحتفظ بيا بغرض المتاجرة سندات -

يتـ إثباتيا بتكمفة االقتناء ويتـ تبويبيا ضمف األصوؿ المتداولة ويتـ إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة 
 بقائمة الدخؿ المجمعة. 
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 زونالمخـ 1-9
 

يتـ تقييـ المخزوف بالتكمفة أو صافي القيمة اإلستردادية أييما أقؿ . تتمثؿ القيمة اإلستردادية في سعر 
البيع المتوقع مف خالؿ النشاط العادي ناقصًا التكمفة التقديرية لحتماـ و مصروفات البيع. وتتضمف 

 بالمخزوف إلى موقعو وحالتو الراىنة.التكمفة كافة التكاليؼ التى تتحمميا الشركة لمشراء ولموصوؿ 
 

 يتـ تقييـ المنصرؼ فى بنود المخزوف بإستخداـ طريقة المتوسط المتحرؾ.
 

تتضمف تكمفة المخزوف تاـ الصنع والمخزوف تحت التشغيؿ نصيبو مف التكاليؼ غير المباشرة والذى يحدد 
 فى ضوء الطاقة التشغيمية العادية. 

 
 النقدية وما فى حكميا 1-31

 
تتضمف النقدية وما في حكميا األرصدة النقدية والودائع ألجؿ وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتـ 
تعريؼ النقدية وما فى حكميا عمى أنيا أرصدة النقدية بالصندوؽ والحسابات الجارية لدى البنوؾ والودائع 

وؾ سحب عمى المكشوؼ والذى يسدد ألجؿ وأذوف الخزانة والتى ال تتجاوز ثالثة أشير، ويعتبر رصيد بن
عند طمبو جزءا مف إدارة الشركة لمنقدية، وبالتالى يتـ إدراج أرصدة البنوؾ سحب عمى المكشوؼ ضمف 

 مكونات بند النقدية وما فى حكميا ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية.
 

 المخصصات  1-33
 

المجموعة التزامًا قضائيًا أو التزامًا قاباًل  يتـ إثبات المخصص ضمف االلتزامات بالميزانية عندما تواجو
لمقياس مترتب عمى تعامالت سابقة، قد يترتب عميو تدفؽ خارج لممنافع االقتصادية لتسوية ىذا االلتزاـ. 
وفى حالة التأثير الجوىرى يمكف تحديد المخصصات عف طريؽ خصـ القيمة المستقبمية المتوقعة لمتدفقات 

لخصـ قبؿ الضريبة وىو ما يعكس تقدير السوؽ الحالى لمقيمة الزمنية لمنقود والخطر النقدية وفقًا لمعدؿ ا
 المرتبط بيذا االلتزاـ.

 
 مكافأة نياية الخدمة 1-33-3

 .تقـو الشركة القابضة بتكويف مخصص لنياية الخدمة لدجانب العامميف بيا .أ 
 

تقـو إحدى الشركات التابعة )الصناعات الخزفية المبنانية( بتكويف مخصص لمقابمة الفرؽ ما بيف مكافأة  .ب 
نياية الخدمة المستحقة لمعامميف مف تاريخ بداية عمميـ بالشركة حتى تاريخ القوائـ المالية )وذلؾ عمى 

ى لمتأميف االجتماعى أساس وخر مرتب أساسى حصؿ عميو العامؿ( وحصة الشركة فى الصندوؽ الوطن
 .  العاـبمبناف عف ذات 

 
 إعادة الييكمة أو التنظيم 1-33-3

يتـ تكويف المخصص عندما توافؽ إدارة المجموعة عمى خطة إعادة الييكمة أو التنظيـ كما يتـ البدء فى 
تنفيذ ىذه الخطة أو يتـ اإلعالف عف تاريخ التنفيذ. مع مراعاة عدـ تكويف مخصص لمقابمة تكاليؼ 

 غيؿ المستقبمية ليذه الخطة.التش
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 خمية الضريبة الد 1-33
 

خمية فى يتـ االعتراؼ بمصروؼ الضريبة الدخمية الضريبة الجارية والضريبة المؤجمة. تتضمف الضريبة الد
قائمة الدخؿ فيما عدا الحد الذى يتعمؽ ببنود معترؼ بيا مباشرة ضمف حقوؽ الممكية والتى يتـ االعتراؼ 

 الممكية.بيا ضمف حقوؽ 
 

الخاضع لمضريبة وفقًا ألسعار الضريبة  العاـالضريبة الجارية ىى الضريبة المتوقع سدادىا عمى ربح 
  السارية فى تاريخ إعداد الميزانية وكذلؾ أية تسويات عف ضرائب مستحقة عف سنوات سابقة.

 
ىذه الطريقة يتـ االعتراؼ تحسب الضريبة المؤجمة عمى أساس طريقة التزامات لمقوائـ المالية. بموجب 

بالضريبة المؤجمة والناشئة عف فروؽ زمنية مؤقتة بيف القيمة الدفترية لدصوؿ وااللتزامات طبقًا لدساس 
 المحاسبي وقيمتيا طبقًا لدساس الضريبي.

 
 يتـ قياس الضريبة المؤجمة بناء عمى أسعار الضريبة المتوقع تطبيقيا بتاريخ عكس الفروؽ المؤقتة.

 
يتـ االعتراؼ باألصوؿ الضريبية المؤجمة عندما يكوف ىناؾ احتماؿ قوى بإمكانية تحقيؽ أرباح تخضع 
لمضريبة فى المستقبؿ يمكف مف خالليا االنتفاع بيذا األصؿ. ويتـ تخفيض قيمة األصوؿ الضريبية 

 المؤجمة بقيمة الجزء الذى لف يتحقؽ منو المنفعة الضريبية المتوقعة.  
 
 رادتحقق اإلي 1-31
  

 من بيع المنتجات وتقديم الخدمات -
 

 يتـلـ  تـ إثبات إيراد البيع فى قائمة الدخؿ عند انتقاؿ كافة مخاطر ومنافع الممكية إلى المشترى.
االعتراؼ باإليراد عند وجود عدـ تأكد مف تحصيؿ مقابؿ البيع، التكاليؼ المصاحبة أو وجود احتماؿ رد 

 ىذه المنتجات أو وجود تدخؿ مف جانب اإلدارة بشأف ىذه المنتجات.
 

 تـ االعتراؼ بإيراد الفائدة وفقًا ألساس االستحقاؽ.ي -
 

 كمفة االقتراضت 1-34
 

مصروفات "    فى قائمة الدخؿ تحت بند –التى تتمثؿ فى مصروؼ الفائدة  –إثبات تكمفة االقتراض  تـي
التى تتحقؽ فييا، ىذا وفي حالة تكمفة االقتراض المتعمقة بأصوؿ ثابتة يستغرؽ إنشاؤىا  العاـفى  " تمويمية

   أكثر مف عاـ فإنو يتـ رسممة تكمفة االقتراض ضمف تكمفة ىذه األصوؿ حتي تاريخ تشغيميا.
 

 لعاممينمزايا ا 1-38
 
 نياية ترك الخدمةصندوق  1-38-3

( فى والسيراميؾ األوروبى الشركات التابعة )ليسيكو لمصناعات الخزفية وأثنيف مفتساىـ الشركة القابضة 
: مف صافي 1إلي  % 1.5نسبة : مف األجور السنوية لمعامميف باإلضافة إلى 3ىذا الصندوؽ بنسبة 

الربح عف العاـ يتـ االعتراؼ بيا خالؿ العاـ لحيف الحصوؿ عمى موافقة الجمعية العامة لممساىميف عمى 
 ت السنوية.التوزيعا

 
 . بو في العاـ الخاصنصيب العامميف فى األرباح حقاؽ إثبات است يتـ 1-38-3
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 نتائج قطاعات المجموعة 1-31
 

يتمثؿ القطاع فى أنو جزء متعارؼ عميو مف المجموعة والمختصة بإنتاج منتجات أو تقديـ خدمات أو بيع 
)قطاع جغرافى( والتى تكوف منتجات )قطاع تشغيؿ( أو تقديـ خدمات فى نطاؽ حدود جغرافية معينة 

 عرضة ألخطار ومنافع مختمفة عف القطاعات األخرى.
 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة 1-37
 

 يتـ إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة طبقًا لمطريقة غير المباشرة.
 
 االنخفاض فى قيمة األصول 1-38

 
فى تاريخ القوائـ المالية لبياف  –المخزوف بخالؼ  –يتـ مراجعة صافى القيـ الدفترية ألصوؿ المجموعة  -

إذا ما كاف ىناؾ أى مؤشر النخفاض القيمة، وفى حالة وجود أى مؤشر النخفاض القيمة يتـ تقدير 
 صافى القيمة االستردادية لدصؿ.

 
بالنسبة لشيرة المحؿ واألصوؿ التى ليس ليا عمر إفتراضى محدد واألصوؿ غير الممموسة غير المتاحة  -

خداـ بعد. يتـ تقدير القيمة االستردادية فى تاريخ القوائـ المالية ويتـ االعتراؼ بخسائر انخفاض لالست
 األصوؿ بقائمة الدخؿ.

 
خسائر االنخفاض فى قيمة األصوؿ المحققة والمتعمقة بالوحدات المولدة لمنقدية، يتـ توزيعيا أواًل لتخفيض  -

 وذلؾ عمى أساس تناسبى.رصيد شيرة المحؿ ثـ تخفيض قيمة باقى األصوؿ 
 

عندما يحدث انخفاض فى القيمة العادلة ألصؿ مالى متاح لمبيع، ويكوف قد سبؽ االعتراؼ بيذا 
االنخفاض مباشرة ضمف حقوؽ الممكية وىناؾ دليؿ موضوعى عمى أف ىذا األصؿ قد انخفضت قيمتو، 

فى قائمة الدخؿ بالرغـ مف األصؿ فإف الخسارة المتراكمة المعترؼ بيا ضمف حقوؽ الممكية يتـ إقفاليا 
المالى لـ يتـ استبعاده بعد. ومبمغ الخسارة المتراكمة والذى تـ إقفاؿ رصيده بقائمة الدخؿ يمثؿ الفرؽ بيف 
تكمفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منيا خسائر انخفاض القيمة ليذا األصؿ المالى والتى سبؽ 

 ؿ.االعتراؼ بيا بقائمة الدخ
 

 القيمة االستردادية لألصول
 

القيمة االستردادية الستثمارات المجموعة فى أوراؽ مالية والمحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ ورصيد 
المدينوف المرحؿ وفقًا لتكمفتو المستنفذة، يتـ احتسابيا وفقًا لمقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية 

لفائدة الفعاؿ )وىو المعدؿ المحتسب عند االعتراؼ المبدئى بيذه األصوؿ المقدرة، مخصومة وفقًا لمعدؿ ا
 المالية(. أرصدة المدينوف قصيرة األجؿ ال يتـ خصميا.
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 األصول الثابتة -4

  مبانــى  أراضــى 
 تحسينات بأماكن

  آالت ومعدات  مستأجرة
 وسائل

  وأدوات عدد  نقل وانتقــال
أثاث ومعدات 

مكاتب 
 اإلجمالي  وحاسبات آليـــــة

                بالجنيو المصرى
                التكمفة 

 3 481 113 818   37 971 883  73 111 141  88 338 311   818 741 814   3 178 184  131 481 917   311 884 131  3/3/3131فى 
 15 182 313   223 943  --  1 171 243  9 818 944   39 716  2 651 535    1 287 932   فروؽ ترجمة

 111 959 962   2 121 182  11 492 833  7 672 179  87 511 166   517 354  1 417 183    259 265   العاـإضافات 
 (41 918 541)  --  --  (3 345 729)  (14 265 195)  --  (7 228 711)  ( 17 178 915) العاـاستبعادات 

 --  (321 671)  --  (519 357 21)  --  --  --  (841 128 22) 
 --   685 134 21  --  --  --  --  --   685 134 21 

 3 818 113 178   11 131 871  83 839 379  11 733 831  897 411 811   1 333 344  119 779 118   383 133 938  13/33/3131فى 
                

                مجمع اإلىالك
 781 818 819   33 913 813  41 394 111  41 117 118   818 918 417   3 884 993  313 881 118   --  3/3/3131فى 

 11 481 923   216 811  --  931 714   8 241 111   26 316  1 166 182   -- فروؽ ترجمة
 99 148 412   2 155 252  11 117 314  5 112 477   66 643 244   439 168  14 791 167   -- العاـاىالؾ 

 (17 177 748)  --  --  (2 212 212)  (14 171 292)  --  (695 244)  -- مجمع اىالؾ االستبعادات
 --  (713 664)  --  (579 471 15)  --  --  --  (282 135 16) 
 --  (496 555 1)  --  --  --  --  --  (496 555 1) 

 838 899 178   34 374 134  81 313 971  47 398 884   883 378 793  3 181 118  334 498 144   -- 13/33/3131فى 
                

                صافى القيمة الدفترية
 719 713 411   1 341 383  31 137 319  31 834 343   131 388 119   873 779  338 381 914    383 133 938  13/33/3131 فى

 713 313 119   1 174 389  38 343 181  33 887 838   399 833 337   791 191  333 911 399   311 884 131  13/33/3133فى 
 
 مشتراة بمعرفة الشركة القابضة بموجب عقود ابتدائية غير مسجمة. جنيوميوف م 6.5 ،مميوف جنيو  1.8يا تتضمف األراضي والمباني عقارات بمغت تكمفت -

 
 لبناف مقابؿ تسييالت ائتمانية. –بكفر شيما  25و 732عمى قطعتى أرض أرقاـ  عة( بإصدار رىف مف الدرجة األولىقامت شركة الصناعات الخزفية المبنانية )شركة تاب -
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 مشروعات تحت التنفيذ -8
 

 13/33/3133  13/33/3131 بالجنيو المصرى
    

17 934 351 والت تحت التركيب    612 333 36  
2 911 197 مبانى تحت اإلنشاء   723 737 1 

3 211 211  دفعات مقدمة   115 175 2 
1 365 471 لشراء أصوؿ ثابتةاعتمادات مستندية    453 591 1 

 339 433 38   811 717 43 
 
 أصول غير ممموسة -1
 

 شيرة المحل بالجنيو المصرى
عالمات  

 تجارية
 تكاليف 

 تطويـر 
 أصـول أخرى 

  غـير ممموسة
 

ــــــي ــ ــ ــ ـاـل ــ ــ  اإلجمـ
          

          التكمفـة
   388 134 8   783 791   839 711 38 3 741 781   ¤ 31 388 111 1/1/2113فى 

 1 726 611   76 251   641 889  439 372   569 199 فروؽ ترجمة
 233 357   --  233 357  --  -- العاـإضافات 

 ممموسةاقفاؿ االصوؿ الغير 
 ليسيكو فرنسا

--  (297 148 3)  --  --  (297 148 3) 

   814 889 8    113 871   499 148 37 313 888   ¤ 31 787 318 13/33/3131فى 
          

 مجمع االستيالك وخسائر
 االنخفاض فى القيمة

         

          
 4 418 113   --  1 918 938  411 737   -- 1/1/2113فى 

 611 616    --  546 846  63 771   -- فروؽ ترجمة
 511 638    --  449 914  61 724   --   العاـاستيالؾ 

ممموسة اقفاؿ االصوؿ الغير 
 ليسيكو فرنسا

--  (194 471)  --  --  (194 471) 

 8 188 793   --  4 918 178  331 337   -- 13/33/3131فى 
 33 813 717   871 113   931 889  33 743   31 787 318 13/33/3131صافى القيمة فى 
 34 113 397   791 783   3 148 171  3 374 111   31 388 111 13/33/3133صافى القيمة فى 

 
 استثمارات أخرى -7

   
 13/33/3133  13/33/3131 نسبة الممكية بالجنيو المصرى

 :    
 4 726 451  5 181 488 41 ميوركس لمصناعة والتجارة )ش.ـ.ؿ(

 99 911  99 911 99.9 الخميج لمتجارة واإلستثمار
 21 111  21 141 -- استثمارات أخرى

  838 113 8  413 847 4 
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 أوراق قبض طويمة األجل -8
 
 

 13/33/3133  13/33/3131 بالجنيو المصرى
    

 32 739 111   49 934 998   القيمة االسمية الوراؽ القبض طويمة االجؿ 
 (6 952 313)  (9 894 411) خصـ اوراؽ القبض وفقا لقيمتيا الحالية *

 38 781 187   41 141 888  الوراق القبض طويمة االجلالقيمة الحالية 
 
  مشركة القابضة.لسعر الفائدة الفعاؿ طبقًا ل عمى أوراؽ القبض طويمة االجؿ يتـ احتساب الخصـ* 
 

 المخـزون -9
 

 13/33/3133  13/33/3131  بالجنيو المصرى
     

 169 468 114     184 417 145  خامات ومستمزمات إنتاج وقطع غيار
 41 685 188    38 399 549  إنتاج تحت التشغيؿ

 383 137 539    357 113 229  إنتاج تاـ 
  831 939 879   713 391 891 

    : يخصم
 (25 573 514)  (27 477 672) االنخفاض فى قيمة المخزوف

  383 483 883   337 737 817 
 8 393 412   15 442 876  اعتمادات مستندية لشراء مخزوف

  137 898 817   119 331 871 
 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى -31
 

    إيضاح بالجنيو المصرى
     

 215 497 136   238 537 453  عمالء
 116 757 168   119 845 768  أوراؽ قبض

 32 337 854   27 282 931  مدينوف متنوعوف
 2 491 196   3 437 791  أرصدة مدينة –موردوف 

 71 438 131   74 766 547  (28) مستحؽ مف أطراؼ ذوى عالقة
 21 845   --  ضرائب أخرى –مصمحة الضرائب 
 413 683   1 338 792  ضرائب مخصومة لدى الغير –مصمحة الضرائب 

  389 791   859 793  دفعات مقدمة –مصمحة الضرائب 
 2 164 143   383 237  ضرائب مبيعات –مصمحة الضرائب 
 26 436 789   41 811 957  أرصدة مدينة أخرى

 113 418   1 229  الييئة القومية لمتأمينات االجتماعية
 11 317 961   8 613 999  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 421 378   1 398 132  إيرادات مستحقة
  838 377 838   393 188 477 

    :يخصم
 (65 944 493)  (69 252 661) قيمة المدينوفاإلنخفاض فى 

  817 134 449   798 741 433 
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 التعامالت مع أعضاء مجمس إدارة الشركة القابضة:
 

جنيو مصري )رصيد مديف(          21 111بمغت أرصدة أعضاء مجمس اإلدارة بالشركة القابضة  -
وىذه المبالغ متضمنة فى مدينوف  2113ديسمبر 31( فى )رصيد دائفجنيو مصري  19 781و 

 ودائنوف متنوعوف فى األرصدة المدينة والدائنة. 
 

 : مف أسيـ الشركة القابضة.1.14يممؾ أعضاء مجمس اإلدارة بالشركة القابضة نسبة  -
 

برواتب أعضاء مجمس  2113ديسمبر 31المنتيية فى  السنةتـ تحميؿ قائمة الدخؿ المجمعة عف  -
              مصريجنيو  4 417 562إدارة الشركة القابضة ضمف بند مصروفات تشغيؿ أخرى بمبمغ 

 (. مصري جنيو 4 251 291: 2112ديسمبر 31)
 

 استثمارات بغرض المتاجرة -33
 

 13/33/3133  13/33/3131 بالجنيو المصرى
    

 5 111 111   5 111 111 المتاجرة(سندات الخزانة المصرية )مقتناه بغرض 
 51 938 811   56 529 212 أوراؽ مالية متداولة

 313 839 13   811 918 81 
 

 النقدية وما فى حكميا -33
  

    
 38 361 287   169 429 755 ودائع ألجؿ   –بنوؾ 
 113 265 111   115 289 411 حسابات جارية –بنوؾ 

 4 129 642   3 753 871 نقدية بالصندوؽ
 137 471 388   939 784 388 
 

 النقدية وما فى حكميا ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية -31
 

    
 38 361 287   169 429 755  بنوؾ ودائع ألجؿ

 113 265 111   115 289 411  بنوؾ حسابات جارية 
 4 129 642   3 753 871  نقدية بالصندوؽ

  137 471 388   939 784 388 
    :يخصم

 (755 419 794)  (881 579 611) بنوؾ سحب عمى المكشوؼ 
 (874 311 891)  (818 184 899) 
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 بنوك سحب عمى المكشوف 31-3
 

تتمثؿ بنوؾ سحب عمى المكشوؼ فى التسػييالت االئتمانية الممنوحة لشركات المجموعة وذلؾ بضماف أوراؽ 
مميوف جنيو، ويبمغ  1 174 مبمغ لشركات المجموعة القبض والمخازف ويبمغ الحد المصرح بو لمتسييالت الممنوحة 

 مميوف جنيو. 394الجزء غير المستخدـ منيا 
 

 رأس المال -34
 

 بو المرخص المال رأس 34-3
 

مميوف سيـ قيمة السيـ  111مميوف جنيو موزعة عمى  511حدد رأس ماؿ الشركة المرخص بو بمبمغ 
 جنيو. 5اإلسمية 

 
 رأس المال المصدر والمدفوع 34-3

 
مميوف سيـ اسمى  81مميوف جنيو مصري موزعة عمى  411حدد رأس الماؿ المصدر والمدفوع بمبمغ 

 مسيـ مسددة بالكامؿ.  جنيو مصري ل 5نقدى، بقيمة اسمية 
 

وقد تـ إصدار شيادات إيداع دولية عف طريؽ بنؾ أوؼ نيويورؾ )بنؾ اإليداع( مقابؿ ما يمتمكو مف أسيـ 
 رأس الماؿ، والشيادات المذكورة مقيدة ببورصة لندف لدوراؽ المالية.

 
فى صوت واحد لكؿ سيـ يحؽ لحممة األسيـ العادية إستالـ التوزيعات المعمنة مف وقت آلخر، وليـ الحؽ 

وذلؾ إلجتماعات الشركة. كؿ األسيـ ليا مرتبة واحدة فيما يتعمؽ بصافى أصوؿ الشركة وفيما يتعمؽ 
بحقوؽ أسيـ الخزينة والتى تحتفظ بيا الشركة القابضة مؤقتا فانيا تظؿ معمقة الى اف يتـ اعادة بيعيا أو 

 اعادة اصدارىا مرة أخرى.
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 االحتياطيــات -38
 

  احتياطى قانونى المصرىبالجنيو 
احتياطيات 

  *أخــرى
احتياطى خــاص 

  عالوة إصدار

احتياطى فائض 
إعادة تقييم 

 اإلجـمالـى  احتياطى ترجمة  **األراضى
            

 113 883 741  39 189 848  83 718 188  383 314 174  38 873 113  14 393 431 3133ديسمبر  13الرصيد فى 
 1 192 961  --  --  --  --  1 192 961 االحتياطى القانونىالمحوؿ الى 

 17 192 925  17 192 925  --  --  --  -- فروؽ ترجمة القوائـ المالية لمشركات التابعة األجنبية
 133 318 113  11 383 771  83 718 188  383 314 174  38 873 113  18 188 173 3133ديسمبر 13الرصيد فى 

            
 4 472 686  --  --  --  --  4 472 686  المحوؿ الى االحتياطى القانونى

 24 668 836  24 668 836  --  --  --  -- فروؽ ترجمة القوائـ المالية لمشركات التابعة األجنبية
 181 131 384  11 983 111  83 718 188  383 314 174  38 873 113  19 888 187  3131ديسمبر 13الرصيد فى 

 
مميوف جنيو( والمحصمة بمعرفة شركة ليسيكو لمصناعات الخزفية )شركة تابعة( والناتجة عف دخوؿ  9.9تتضمف احتياطيات أخرى نصيب الشركة القابضة مف عالوة اإلصدار ) *

 المحمية.مساىـ جديد عف طريؽ زيادة رأس الماؿ وىذا المبمغ غير قابؿ لمتوزيع طبقًا لمقوانيف والموائح 
    

قيمة العادلة فى تاريخ إعادة التقييـ عاـ يتمثؿ فائض إعادة تقييـ األراضي في القيمة المعدلة لدراضى الممموكة لمشركة القابضة فى خورشيد وأبى قير والتي تـ تعديميا لتعكس ال **
 ة وىذا الفائض غير قابؿ لمتوزيع أو التحويؿ إلى رأس الماؿ.، وقد تـ إدراج ناتج إعادة التقييـ ببند فائض إعادة تقييـ ضمف حقوؽ الممكي1997
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   أرباح مرحمة -31
فى األرباح المرحمة لمشركة القابضة وحصتيا مف األرباح  2113ديسمبر 31تتمثؿ األرباح المرحمة فى 

  المرحمة لمشركات التابعة وتتوقع اإلدارة إعادة استثمار ىذه األرباح فى الشركات التابعة.
  قروض طويمة األجل -37

      بالجنيو المصرى 13/33/3131  13/33/3133
  - بنك عوده    
المبمغ المستخدـ مف القرض الممنوح لمشركة القابضة مف بنؾ عودة  64 715 883   88 235 295 

قسط ربع  13مميوف جنيو مصري ويسدد القرض عمى  111والبالغ 
 2113نوفمبر  11سنوي متساوي، يستحؽ القسط االوؿ منيا في 

 بسعر فائدة متغير. 2116مايو  11والقسط االخير يستحؽ في 
مة المركز المالي لمشركة يتمثؿ الغرض مف القرض في إعادة ىيك

القابضة ىذا وتضمف شركة ليسيكو لمصناعات الخزفية )شركة تابعة( 
 .الشركة القابضة في سداد ىذا القرض

 

 398 318 88   881 718 14   
  :يخصم   
األقسػاط المستحقػػة السػػداد خالؿ العػاـ التالػى )تـ تبويبيا ضمف  (23 529 412)  (23 529 412)

 (.21االلتزامات المتداولة( إيضاح )
 

 881 718 14   473 371 43    
 قامت شركات المجموعة باستخداـ كامؿ أرصدة ىذه القروض المتفؽ عمييا مع البنوؾ المذكورة. -
  طويمة األجل أخرى التزامات -38

   األصول وااللتزامات الضريبية المؤجمة -39
   :ضريبية المؤجمة فى البنود اآلتيةتتمثؿ األصوؿ وااللتزامات ال

13/33/3133  13/33/3131  
ــات          بالجنيو المصرى أصــول  إلتزامــات  أصــول  إلتزامـ
 خسائر مرحمة لمسنوات التالية (259 872)  --  (224 977)  --

 األصوؿ الثابتة --  28 391 316  --  24 114 718
 المخزوف (3 484 287)  --  (3 566 864)  --

إجمالى )األصول( / االلتزامات  (1 744 389)  38 191 111  (1 793 843)  34 314 738
 الضريبية المؤجمة

  صافى االلتزامات الضريبية المؤجمة --  34 141 347  --  31 133 877

       بالجنيو المصرى 13/33/3131  13/33/3133
اتفاقيات التأجير التمويمى لتمويؿ اقتناء أصوؿ محددة لشركة ليسيكو التزامات  1 744 411   2 274 661 

 إنجمترا المحدودة وشركاتيا التابعة.
38-3 

  : يخصم   
األقساط المستحقة السداد خالؿ العـا التالى )ـت تبويبيا ضمف االلتزامات  --  (1 259 359)

 (21إيضاح ) -المتداولة( 
 

 113 138 3   431 744 3        
مصمحة الضرائب عمى المبيعات )ضرائب مبيعات مؤجمة تتعمؽ بآالت  161 833   874 118 

 مستوردة(
38-3 

  طويمة األجؿ –أوراؽ دفع  278 372   521 412 
 531 395 1   215 441   
  : يخصم   
االلتزامات  األقساط المستحقة السداد خالؿ العـا التالى )ـت تبويبيا ضمف (161 833)  (716 141)

 (21إيضاح ) -المتداولة( 
 

 489 189   173 378   
  إجمالى االلتزامات طويمة األجل األخرى 3 133 783   3 714 793 
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 المخصصات -31
  

  الرصيد فى  فـروق  المستخدم من  تدعيم  مخصصات انتفى   إقفال مخصصات   الرصيد فى
 بالجنيو المصرى 3/3/3131  ترجمـة  المخصصات  المخصصات  الغرض منيا   ليسيكو فرنسا  13/33/3131
              
 مخصصات مدرجة بااللتزامات             

 طويمة االجل
 مخصص مكافأة ترؾ الخدمة 11 351 447  613 744  (554 676)  1 541 167  --  (3 719 279)  9 241 413
 مخصص مطالبات 1 467 728  141 114  (49 762)  --  --  --  1 558 171
471 798 31  (379 719 1)  --  317 841 3  (418 114)  848 781  378 838 33  

مخصصات مدرجة بااللتزامات              
 المتداولة

مخصص الخسائر المحتممة  51 811 888  --  (9 157 335)  9 911 111  (6 178 212)  --  46 575 351
 والمطالبات 

183 878 48  --  (313 178 1)  111 911 9  (118 187 9)  --  888 831 83  
 اإلجمـاـلى 14 139 111  781 848  (9 113 771)  33 441 317  (1 178 313)  (1 719 379)  87 171 834

 
 أقساط تستحق السداد خالل العام التالى -33

 
 بالجنيو المصرى إيضاح 13/33/3131  13/33/3133

    
 أقساط القروض طويمة األجؿ                     (17) 23 529 412  23 529 412
  أقساط االلتزامات طويمة األجؿ األخرى (18) 1 128 668  1 965 411
833 494 38  181 188 34  

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -33

 
    

 موردوف  82 748 495  72 144 737
 أوراؽ دفع 76 837 681  59 221 194
 مستحؽ ألطراؼ ذوى عالقة (28) 11 228 272  854 274
 الييئة القومية لمتأمينات االجتماعية ومصمحة الضرائب 11 545 711  5 828 186
 ضرائب الدخؿ –دائنوف  17 981 773  3 617 141
 مصروفات مستحقة 75 945 981  45 266 951
 تأمينات لمغير 22 711  22 711
 دائنوف متنوعوف 24 387 825  24 239 223
 جارى مصمحة الضرائب عمى المبيعات 6 236 164  3 894 674
 دائنو توزيعات 389 929  389 929
 دائنو شراء أصوؿ ثابتة 1 917 842  1 955 322
 حصة العامميف فى أرباح بعض شركات المجموعة 31 886 128  19 949 319
181 181 317  191 337 119  
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 إيرادات أخرى -31
  

 13/33/3313  13/33/1313 بالجنيو المصرى
      
 534 356  4 184 136 رأسمالية الرباح األ صافى

 1 972 737  2 573 326 مبيعات خردة
 1 781 573  2 241 148 إيرادات أخرى

 2 111 111  6 178 184 مخصصات انتفى الغرض منيا
 894 971 34  111 388 1 

 
 

 مصروفات أخرى -34
 

    المصرىبالجنيو 
      

 22 398 184  9 911 111 تدعيـ المخصصات 
 1 361 538  1 541 167 مكافأة ترؾ الخدمة

 5 618  199 172 إضمحالؿ العمالء والمدينوف
 --  798 876 المخزوف إضمحالؿ

 477 715  492 481 استيالؾ األصوؿ غير الممموسة 
 7 116 234  2 942 197 مصروفات متنوعة 

 4 251 291  4 417 562 بدالت أعضاء مجمس اإلدارة
 384 391 31  871 118 18 
 

 االيرادات التمويمية -38
 

    بالجنيو المصرى
      

 3 133 445  1 572 775 ايرادات فوائد
 8 875 167  15 183 188 فروؽ عمالت أجنبية

)مقتنػػػاه  التغيػػػر فػػػى القيمػػػة العادلػػػة لحسػػػتثمارات المتداولػػػة
 المتاجرة( بغرض

--  761 461 1 

 811 788 31  173 419 31 
 

 مصروفات تمويمية -31
 

    بالجنيو المصرى
      

 95 677 769  116 126 728 مصروفات تمويمية
 --  -- فروؽ تقييـ عمالت أجنبية
المتداولػػة )مقتنػػاه بغػػرض لحسػػتثمارات التغيػػر فػػى القيمػػة العادلػػة 

 المتاجرة(
834 412 1  -- 

 813 819 317  719 177 98 
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 السيم ربحية)خسارة(/  -37
 

 :كاألتى 2113ديسمبر 31المنتيية فى  السنةربحية السيـ عف )خسارة( تـ احتساب 
 

 13/33/3133  13/33/3131 بالجنيو المصرى
    

 62 816 614  (18 119 743) )جنيو( العاـ ربح /)خسارة( صافى
 81 111 111  81 111 111 عدد األسيـ

 1279  (1231) السيم )جنيو / سيم( ربحية / )خسارة(
 

 أطراف ذوى عالقة -38
   

 توجد معامالت بيف الشركة وشركاتيا التابعة والشقيقة .
 

 :المعامالت مع الشركات التابعة والشقيقة  –
 

 بالجنيو المصرى طبيعة التعامل حجم التعامل 13/33/3131  13/33/3133
      

 أطراف ذوى عالقةمستحق من      
. ؿ(  مبيعات 118 628 111 31 351 717  26 549 463  ميوركس لمصناعة والتجارة )ش.ـ 
  أوراؽ قبض -- 2 413 788  2 314 222
685 863 28  495 754 33    
أعضاء مجمس إدارة شركة الصناعات  جارى -- 7 955  7 258

 الخزفية المبنانية )ش. ـ. ؿ(
 ليسيكو السعودية )فرع( مبيعات 493 295 41 713 997  41 267 188
 الخميج لمتجارة واإلستثمار جارى -- 311 111  311 111
 مجموع المستحق من أطراف ذوى العالقة   74 711 847  71 418 313

      
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     

.ؿ(ميوركس لمصناعات  مشتريات 4 718 529 262 519  341 868  والتجارة)ش.ـ 
 LIFCO إيجار 336 653 277 115  221 144
أعضاء مجمس اإلدارة شركة الصناعات  جارى 9 149 114 388  95 235

 الخزفية المبنانية )ش. ـ. ؿ(
 سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة مساعدة فنية أتعاب 11 388 692 11 584 361  195 668
 Donald Scott جارى -- --  359
 مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة   33 338 373  884 374
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 بيانات عن قطاعات اإلنتاج بالمجموعة -39
  

 فيما يمى بيانات عف قطاعات إنتاج الصحى والبالط وخالطات المياه بشركات المجموعة:
 

 قطاع إنتاج الصحى أوال:
  

 13/33/3133  13/33/3131 حجم المبيعات )باأللف قطعة(
    

 2 124.9   2 494.1 مصػر
 193.6   192.1 لبنػاف

 2 826.1   2 991.1 تصديػر
 8 34421   8 17121 إجمالي حجم المبيعات )باأللف قطعة(

    
 13128  71721 إيرادات المبيعات )بالمميون جنيو(
 121.8  129.8 متوسط سعر البيع )جنيو / قطعة(

    
 81329  87121 )بالمميون جنيو(إجمالي تكمفة المبيعات 

 33421  31321 مجمل الربح )بالمميون جنيو(
 

 قطاع إنتاج البالط ثانيا:
 

    حجم المبيعات )باأللف متر مربع(
    

 21 933.2  23 911.1 مصػر
 1 627.1   1 916.1 لبنػاف

 9 185.7   7 676.1 تصديػر
 13 74121   11 49321 إجمالي حجم المبيعات )باأللف متر مربع(

    
 11328  73324 إيرادات المبيعات )بالمميون جنيو(

 19.9  21.6 متوسط سعر البيع )جنيو / متر مربع(
    

 41827  41127 إجمالي تكمفة المبيعات )بالمميون جنيو(
 33123  31327 مجمل الربح )بالمميون جنيو(

  
 قطاع إنتاج خالطات المياه ثالثا:

 
    المبيعات )بالقطعة(حجم 

    
 73 529  129 297.1 مصر
 3 249   7 776.1 تصدير

 71 778   317 17121 إجمالي حجم المبيعات )بالقطعة(
 3128  4321 ايرادات المبيعات )بالمميون جنيو(
 31723  11124 متوسط سعر البيع )جنيو / قطعة(

    
 3823  1128 إجمالى تكمفة المبيعات )بالمميون جنيو(

 824  3323 مجمل الربح )بالمميون جنيو(
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 تكمفة العمالة بشركات المجموعة -11
 

            2113ديسمبر 31فى الفترة المنتيية عف وما فى حكميا بمغ إجمالى تكمفة العمالة مف أجور ومرتبات 
 (.2112ديسمبر 31فى الفترة المنتيية مميوف جنيو عف   231مميوف جنيو )مقابؿ  261.9مبمغ 

   
 االلتزامات المحتممة -13

  
 :بنوك لصالح الغير بيانيا كالتالىخطابات الضمان الصادرة من ال 13-3
 

 العممـــــة 13/33/3131 13/33/3133
   

 جنيػو مصرى 12 979 343 12 287 273
 

 المستندية االعتمادات 13-3
   

 العممــــة  
 جنيو مصرى 7 824 798 12 177 121

 
قامت الشركة القابضة بضماف إحدى شركاتيا التابعة فى الخارج فيما حصمت عميو مف قرض مف أحد البنوؾ  13-1

مميوف جنيو مصرى(. ال يوجد  18.6مميوف يورو )تعادؿ  2الفرنسية )بنؾ عودة فرنسا( وتبمغ قيمة القرض 
 أرصدة قائمة ليذا القرض فى تاريخ القوائـ المالية المجمعة.

 
 ائىالموقف القض -13

    
          قامت ىيئة الكيرباء فى لبناف بمطالبة الشركة المبنانية لمصناعات الخزفية )شركة تابعة( بسداد مبمغ 

مميوف جنيو( تمثؿ قيمة إستيالؾ الكيرباء غير المسددة عف الفترة  3.9مميوف ليرة لبنانية )المعادؿ لمبمغ  855
. قامت الشركة التابعة برفع دعوى أماـ القضاء المبنانى ضد الييئة 2113حتى أغسطس  1996مف مارس 

 المذكورة لممطالبة بعدـ السداد وما زاؿ النزاع متداوؿ أماـ القضاء المبنانى حتى تاريخ إعداد القوائـ المالية
المجمعة، ىذا وال يمكف تحديد ما سوؼ تسفر عنو نتيجة ىذه القضية فى ىذا التاريخ. ىذا ولـ تقـ الشركة التابعة 

 بتكويف أية مخصصات لمقابمة نتائج الدعوى. 
   

 الرأسمالية االرتباطات -11
 

مميوف جنيو خاصة باقتناء أصوؿ ثابتة لشركات  4.8بمغت   2113ديسمبر 31االرتباطات الرأسمالية فى 
 (.مميوف جنيو 13.5:  2112 ديسمبر 31)المجموعة 
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 األدوات المالية -14

  
تتمثؿ األدوات المالية فى أرصدة النقدية بالبنوؾ والبنوؾ سحب عمى المكشوؼ والمدينوف والدائنوف القيمة الدفترية 

 العادلة.ليذه األدوات تمثؿ تقدير معقوؿ لقيمتيا 
 

 :القيمة العادلة لددوات المالية فيما يمي ممخص لمطرؽ واالفتراضات المستخدمة فى تقدير
 
القيمػػة العادلػػة لػػدوراؽ الماليػػة تعتمػػد عمػػى أسػػعار السػػوؽ المعمنػػة فػػى تػػاريخ الميزانيػػة بػػدوف خصػػـ أى  -

 تكاليؼ لتنفيذ ىذه المعامالت.
 

لتجػػاريوف ووخػػػروف( المسػػػتحقة خػػػالؿ أقػػؿ مػػػف عػػػاـ، فػػػإف قيمتيػػػا بالنسػػبة ألرصػػػدة المػػػدينوف والػػػدائنوف )ا -
 االسمية تعكس القيمة العادلة.

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية -18

   
 خطر الفوائد 18-3
 

يتمثؿ خطر الفوائد في أف تؤثر التغيرات فى أسعار الفوائد عكسيًا عمى نتيجة األعماؿ والتدفقات النقدية 
فى تمويؿ رأس ماليا العامؿ عمى البنوؾ سحب عمى المكشوؼ وفقًا لمعدالت فائدة  القابضةوتعتمد الشركة 

متغيرة. وتعتمد الشركة القابضة فى تمويؿ أصوليا وتوسعاتيا عمى حقوؽ المساىميف والقروض طويمة األجؿ 
 وفقًا ألفضؿ المعدالت السائدة فى ذلؾ الوقت.

 
 خطر االئتمان 18-3
 

يتمثؿ خطر االئتماف فى مػقدرة العمالء الممنوح ليـ ائتماف عمى سداد المستحؽ عمييـ واحتماؿ تعرض 
لفقد ىذه المديونيات وتواجو الشركة القابضة ىػذا الخطر بوضع سياسات بيعية حيث ال يتـ  القابضةالشركة 

 ضمانات الكافية.البيع اآلجؿ إال بعد دراسة واستعالـ عف العمالء المتعامؿ معيـ وأخذ ال
 

 خطر تقمبات أسعار صرف العمالت األجنبية 18-1
 

يتمثؿ خطر تقمبات أسعار صرؼ العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرؼ الذى يؤثر عمى 
بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى إعادة تقييـ األصوؿ وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت  المدفوعات

لعدـ استقرار أسعار صرؼ العمالت األجنبية وأسعار التحويؿ السائدة فإف خطر تقمبات  األجنبية. ونظراً 
 أسعار صرؼ العمالت األجنبية يعتبر مرتفع.
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  الموقف الضريبى -11
    الموقف السنوات نوع الضريبة

منذ بدء النشاط  والقيم المنقولة ضرائب شركات األموال
 2113وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النيائيةالقابضة قامت الشركة 
    اإللتزامات الضريبية.

 بالنماذج اإلخطار وتـالضريبى  الفحص تـ 2114/2117 
 باالعتراضالقابضة  الشركة وقامت الضريبية

 .القانوني الميعاد فى النماذج عمى
    لـ يتـ الفحص بعد. 2118/2111 

بالتسوية النيائية وسداد كافة القابضة قامت الشركة  2118حتى  ضريبة مرتبات
    االلتزامات الضريبية بالكامؿ.

 لـ يتـ الفحص الضريبي بعد. 2119/2111 
منذ بدء النشاط  ضريبة الدمغة

 2114وحتى 
وسداد كافة  بالتسوية النيائيةالقابضة قامت الشركة 

 اإللتزامات الضريبية.
حتى  2115مف  

31/6/2116 
وتـ اإلخطار بالنماذج الضريبية  الضريبىتـ الفحص 

عمييا فى الميعاد القانونى والخالؼ  االعتراضوتـ 
 منظور أماـ لجنة الطعف.

 
 

1/7/2116 
 حتى   تاريخو

  .األف حتي الضريبي الفحص يتـ لـ
   

تـ الفحص الضريبى وسداد كافة اإللتزامات  2112حتى  المبيعاتالضريبة العامة عمى 
 .الضريبية

   
   :استبعاد نتائج أعمال شركات ليسيكو فرنسا -17
 2116فى عاـ  اإلفالسوالتى كانت فى مراحؿ  – باتيماهمنذ تاريخ استحواذ الشركة عمى سيرجاميف  -

عمى الرغـ مف اجراءات اعادة الييكمة وتغيير االدارة والتى كاف  وت الشركة فى تحقيؽ خسائر جوىرير استم
ليا اثر كبير عمى تخفيض التكمفة ولكف بدوف وجود تأثير ايجابى عمى نتائج االعماؿ نظرًا لظروؼ السوؽ 

    والتى اثرت سمبًا عمى حجـ المبيعات.
كؿ شركاتيا التابعة فى فرنسا والمكونة مف شركة  تصفيةفى اجراءات ليسيكو بدأت  2113اكتوبر  31بتاريخ  -

، وبالتالى اصبحت شركة ليسيكو فرنسا وشركاتيا التابعة فى باتيماهليسيكو فرنسا، ليسيكو لمتوزيع ، سيرجاميف 
 الشركة الى قامت المحكمة التجاريو بتعييف مصفي قضائي بناء عمي الطمب المقدـ مف التصفيو.مرحمة 

كما تـ ابالغ واستشاره مجمس  ألعتماد البدء في اجراءات وضع الشركة تحت التصفية.المحكمو التجاريو 
ليسيكو لمتوزيع وكذا سيرجاميف  الفرنسي بصدد ىذا األجراء وبالتالي سوؼ تستمر ليسيكو فرنسا، االعماؿ
أكتوبر  31ي ففور الحصوؿ عمى موافقة المحكمة التجارية و التجارية خالؿ تمؾ الفترة  األعماؿفى  باتيماه
   قضائى معيف عف طريؽ المحكمة مصفيسممت شركة ليسيكو ادارة ىذه الشركات الى  2113

عدـ تجميع أعماؿ  حيث أف شركة ليسيكو فقدت السيطره عمي الشركات التابعو في فرنسا فقد تـ اتخاذ قرار -
المالية المجمعة  القوائـفرنسيو مف اعماؿ الشركات التابعة ال تـ أستبعاد نتائجالتابعو و بالتالي  كاتىذه الشر 
رة الشركة عدـ او استبعاد نتائج األعماؿ بداية مف تاريخ فقد السيطرة. و تري إد 2113 أكتوبر 31 بدءا مف

 وجود اية التزامات محتممو ناتجة عف إجراءات التصفية.
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خطة أعادة ىيكمو أو قبوؿ لدراسة  2114أشير تنتيي في أبريؿ  6قد قامت المحكمة التجارية بمنح فتره   -

أحد العروض المقدمو مف المستثمريف وبالتالي فأف القرارات المترتبة عمي قبوؿ العروض المقدمة أو المضي 
قدما في خطة أعادة الييكمة أصبحت في يد المحكمة التجارية فقط منذ ذلؾ التاريخ. بالتالي تكوف شركة 

التابعو في فرنسا و قد تـ االعتراؼ باالنخفاض في قيمة  ليسيكو قد فقدت السيطرة عمي مجموعة الشركات
% 111مميوف جنيو إسترليني و التي تمثؿ  66361االستثمار في الشركات التابعو في فرنسا بالكامؿ بمبمغ 

مف صافي أصوؿ الشركات التابعو في  فرنسا باالضافو الي صافي الحسابات المتبادلة بيف شركات مجموعة 
 مميوف جنيو مصري. 47ت التابعو في فرنسا و المعادؿ لمبمغ ليسيكو و الشركا

 
 فيما يلي: 2064ديسمبر  46تتمثل المبالغ التي لم يتم تجميعها في  -

 
  

 ألف جنيو مصرى  ألف جنيو استرلينى  
     

 (5 893)  (513)  أصوؿ طويمة االجؿ
 (2 577)  (224)  ممموسة غير اصوؿ

 (141 911)  (12 773)  أصوؿ متداولة
 75 121   6 794   التزامات متداولة

 3 925   355   التزامات غير متداولة
 71 114   1 113   صافى االصل

 (14 595)  (1 321)  ارباح رسمالية مف االستبعاد
 47 272     ارصدة بيف الشركات

     111 113 
     

 


