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 )شركة مساهمة مصرية(ليسيكو مصر
  5302 يونيو 03فى  المنتهية الماليةالفترة قائمة الدخل المجمعة عن 

 
 5302  5302 إيضاح  

 أبريل 0من  رقم 
 يونيو 03 حتى

 يناير 0من  
 يونيو 03حتى 

 أبريل 0من  
 يونيو 30 حتى

 يناير 0من  
 يونيو 03حتى 

         
 006 101 366   425 420 660   824 005 656   364 056 330   صافى المبيعات
 (556 346 608)  (261 806 008)  (580 504 016)  (314 265 632)  تكلفة المبيعات

 526 400 066   000 704 660   020 240 006   43 260 764   مجمل الربح
         

 5 501 868   2 303 806   3 084 260   2 050 842  (23) إيرادات أخرى
 (33 436 506)  (10 860 616)  (38 054 025)  (20 020 304)  مصروفات توزيع
 (62 185 012)  (32 824 424)  (63 536 048)  (32 200 640)  مصروفات إدارية 
 (8 380 401)  (3 345 536)  (5 026 606)  (2 686 210) (24) مصروفات أخرى

 025 026 572   40 020 643   23 505 062   56 222 564   أرباح التشغيل
         

 2 526 665   2 526 865   2 441 106   2 430 016   أرباح استثمارات
 12 030 062   10 201 540   11 004 853   2 000 163  (25) إيرادات تمويلية 

 (48 300 308)  (24 056 004)  (40 461 686)  (20 108 053) (26) فات تمويليةمصرو 
   204 656 12   258 266 23   406 605 66   434 524 116 

 (16 151 023)  (0 100 831)  (15 305 330)  (8 562 306)  حصة العاملين فى األرباح
 030 060 200   70 432 624   6 673 606   2 360 464   الربح قبل الضرائب

         
 (15 505 045)  (10 141 848)  (3 126 458)  (1 305 610)  الفترةضرائب الدخل عن 
 (2 266 353)  (1 338 623)  1 604 805   451 600   ضرائب الدخل مؤجلة

 42 265 300   23 052 044   7 207 526    2 506 667   الفترةصافى ربح 
         

         : حق لكل منمست
 04 802 801   46 868 038   6 006 322   3 601 224  مساهمى الشركة القابضة

 806 232   558 551   426 625   330 852  حقوق األقلية 
 42 265 300   23 052 044   7 207 526   2 506 667  الفترةصافى ربح 

 000    3034   (28) السهم )جنيه / سهم(ية ربح
 
 

 ( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية36( إلي رقم )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ) المجمعة. الدورية 
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 رليسيكو مص
  ()شركة مساهمة مصرية

  5302 يونيو 03فى المنتهية المالية الفترة قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة عن 
 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانالبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 رأس المال

 المصدر والمدفوع 

 

 احتياطيـات

 

 أرباح مرحـلة

 
  ربح ىصافـ
 /الفترة العام

إجمالى حقوق  
المساهمين بالشركة 

 القابضة

 

 حقوق األقلية

 
 إجمالى

 حقوق الملكية 
ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهجنيــ  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهجنيــ ــ ــ  ــ
              

 403 523 702   0 720 000   457 266 545   (04 336 620)  62 564 460   023 003 022  233 333 333 5300ديسمبر  00الرصيد فى 
 --  --  --  10 006 843   (10 006 843)  --  -- المحول إلى األرباح المرحلة 

 --  --  --  --  (2 020 680)  2 020 680  -- المحول إلى االحتياطى القانونى
 (44 000 000)  --  (44 000 000)  --  (44 000 000)  --  -- توزيعات معلنة

 6 604 686   205 266   6 366 810   --  6 366 810   --  -- تسويات 
 6 323 205   --  6 323 205   --  --  6 323 205  -- فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية

   --   801 802 04   801 802 04   232 806   013 582 05 --  -- صافى ربح الفترة  
    074 773 06   640 645 42   664 032 440   402 652 2   405 403 446 024 775 356  233 333 333 5302 يونيو 03الرصيد فى 

               
    263 322 06   400 702 60  454 200 447   226 260 6  042 632 462 022 670 252  233 333 333 5302 ديسمبر 00الرصيد فى 

 --  --  --  (61 615 013)  61 615 013   --  -- المحول إلى األرباح المرحلة 
 --  --  --  --  (6 002 466)  6 002 466  -- المحول إلى االحتياطى القانونى

 (20 000 000)  --  (20 000 000)  --  (20 000 000)  --  -- ةتوزيعات معلن
 11 866 050   (3 802 361)  15 552 211  --  15 552 211   --  -- تسويات 

    665 225 14 1 631 510   12 264 188  --  --  12 264 188  -- فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية
   --  322 006 6  322 006 6   625 426   248 516 6 --  --  ترة الفصافى ربح 
 634 206 066   4 326 706   633 076 204  7 346 055  053 023 002   ¤ 062 023 030  233 333 333  5302يونيو  03الرصيد فى 
 

 ( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم 36( إلي رقم )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )المجمعة.الدورية  المالية   
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 ليسيكو مصر
 )شركة مساهمة مصرية(

  5302 يونيو 03فى  الماليةالفترة قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن 
 

 5302 يونيو 03  5302 يونيو 03 إيضاح 
ــــــه رقم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــهجنيــ

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 04 802 801    6 006 322   الفترةصافى ربح 

تسويات لمطابقة صافى الربح لصافى األموال المتاحة من أنشطة 
  التشغيل

 
 

 40 384 342   50 668 204  (4) إهالك األصول الثابتة وفروق الترجمة
 (156 610)  (203 062) (6) لترجمةاستهالك األصول غير الملموسة وفروق ا

 16 151 023   15 305 330   حصة العاملين فى األرباح
 110 000   110 000   إيجار مدفوع مقدمًا طويل األجل

 (66 416)  (28 000)  صافى أرباح رأسمالية
 3 010 005   6 500 652   تدعيم المخصصات وفروق الترجمة

 15 505 045   3 126 458   ضرائب الدخل 
 2 222 236   (1 654 618)  ضرائب الدخل المؤجلة

 (1 306 606)  (6 205 546)  رد اإلنخفاض في قيمة المخزون 
 --  (1 003 352)  الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق القبض طويلة االجل 

 1 084 501   (1 423 610)  التغير فى حقوق األقلية 
 15 822 604   28 046 305   احتياطى الترجمةالتغير فى 

   723 222 64   606 022 047 
     التغير فى رأس المال العامل 

 (53 685 546)  (0 028 031)  التغير فى المخزون 
 (60 106 155)  (85 155 460)  التغير فى المدينون
 65 308 515   10 630 530   التغير فى الدائنون

 (240 656)  (186 506)  التزامات طويلة األجل أخريفى التغير 
 (10 828 526)  (6 004 600)  ضريبة الدخل المسددة

 (6 802 046)  (4 661 626)  مخصصات المستخدم من ال
 3 808 065   58 005 655   التغير فى استثمارات متداولة

 005 752 262   66 222 362   أنشطة التشغيل صافى النقدية المتاحة من
     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (20 358 368)  (30 030 654)  مدفوعات لشراء األصول الثابتة والتغير في مشروعات تحت التنفيذ

 (65 334)  (128 610)  المدفوع فى األصول غير الملموسة
 (140 083)  (342 412)  المدفوع فى االستثمارات األخرى

 121 844   402 556   الت من بيع أصول ثابتةمتحص
 (60 536)  13 140 000   الزياده فى اوراق قبض طويلة األجل)النقص(/ 

 )54 223 077)  (52 447 253)  صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار
     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (11 506 683)  (23 033 256)  قساطها القروض طويلة األجل وأمن المسدد 

 (24 052 626)  (31 208 404)  المدفوع من حصة العاملين  فى األرباح
 (44 000 000)  (20 000 000)  توزيعات مدفوعة

 (43 075 566)  (62 523 773)  فى أنشطة التمويلالمستخدمة صافى النقدية 
 0 655 603   (50 765 647)  الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 (260 037 262)  (227 605 655) (13)  الفترة النقدية وما فى حكمها فى أول 
 (246 040 722)  (274 232 634) (13) الفترة النقدية وما فى حكمها فى آخر 

 
  المجمعة. الدورية المالية( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم 36( إلي رقم )1من رقم ) المرفقةتعتبر اإليضاحات 



 ليسيكو مصر
 ()شركة مساهمة مصرية

    5302يونيو  03فى  المالية المنتهية الفترةالمجمعة عن  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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 نبذة عن الشركة القابضة والشركات التابعة -1
 

تتمثل فى الشركة   2015 يونيو 30فى  المنتهيةالمالية الفترة عن للشركة فى و القوائم المالية المجمعة 
 القابضة والشركات التابعة )والمشار اليهم بالمجموعة او منفصلين بشركات المجموعة(.

 
 الشركة القابضة(ليسيكو مصر ) 0-0
 

وزارة بموجب قرار  1685)شركة مساهمة مصرية( بتاريخ األول من نوفمبر مصرتأسست شركة ليسيكو 
 1668لسنة  0والشركة خاضعة ألحكام القانون رقم  1685لسنة  142 االقتصاد والتعاون االقتصادي رقم

نتاج جميع الصناعات الخزفية ويالقابضة ومن أغراض الشركة  نتاج األدوات صناعة وا  دخل فيها صناعة وا 
 والتأجير التمويلى. الصحية وكافة أنواع البالط

 
 الشركات التابعة 0-5
 

فى  القابضةفيما يلى بيان بالشركات التابعة والمتضمنة بالقوائم المالية المجمعة وكذا نسبة مساهمة الشركة 
 كل منها:

 نسبة المساهمة بلد المنشأ 
  03/7/5302 00/05/5302 
  ٪ ٪ 

 66.66 66.66 مصر )ش.م.م( ليسيكو للصناعات الخزفية
 66.03 66.03 مصر تى.جى.اف لالستشارات والتجارة )ش.م.م(

 66.33 66.33 مصر )ش.م.م( ليسيكو لالستثمارات المالية
 100 100 المملكة المتحدة المحدودة UKليسيكو 

 100 100 المملكة المتحدة ليسيكو لالستثمار المحدودة
 64.88 64.88 لبنان )ش.م.ل( ركة الصناعات الخزفية اللبنانيةش

 66.68 66.68 مصر )ش.م.م( شركة السيراميك الدولية
 80 80 مصر شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك )ش.م.م( 

 66.68 66.68 مصر شركة السيراميك األوروبى )ش.م.م( 
 66.05 66.05 مصر شركة ليسيكو بلس للتجارة )ش.م.م(

 66.05 66.05 مصر سارديزين )ش.م.م( -شركة برج لخالطات المياه 
 60 60 الجزائر الجزائر )اس.ايه.ار.ال( –شركة ليسيكو 

 
 اسس اعداد القوائم المالية -5
 
 اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالية  5-0

 
الدولية وتفسيراتها التى يتم إعدادها أعدت القوائم المالية المجمعة طبقًا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية 

 بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية.
 

 ساس القياس  ا 5-5
 

 المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا: القوائميتم اعداد 
 المشتقات يتم قياسها بالقيمة العادلة. -
 .قائمة الدخل، بالقيمة العادلةق ، المقومة بالقيمة العادلة عن طرييتم تقييم األدوات المالية -
 األدوات المالية المقتناه بغرض البيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. -



 ليسيكو مصر
 ()شركة مساهمة مصرية

    5302يونيو  03فى الفترة المالية المنتهية المجمعة عن الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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 عملة العرض والتعامل 5-0

 
كلل شلركة ملن شلركات المجموعلة عمللة التعاملل الخاصلة  تحلددعملة التعاملل للشلركة هلى الجنيله المصلرى. 

شللركة ملن شللركات المجموعللة عللى أسللاس عملللة التعامللل  بهلا ويللتم قيللاس البنلود المدرجللة بللالقوائم الماليلة لكللل
 الخاصة بها.
 

 والتى تمثل عملة التعامل الخاص بالشركة. المصرى بالجنيه المجمعة تم عرض القوائم المالية
 

 استخدام التقديرات والحكم الشخصى 5-2
 

ليلة يتطللب ملن اإلدارة أن تقلوم طبقًا لمعايير المحاسلبة والتقلارير الماليلة الدو المجمعة إن إعداد القوائم المالية 
بوضللع التقللديرات واالفتراضللات التللى قللد تللؤثر علللى تطبيللق السياسللات المحاسللبية وقلليم األصللول وااللتزامللات 

. صللروفات الهللاهرة بللالقوائم الماليللة ولللذلك فلللن النتللائج الحقيقيللة قللد تختلللف عللن هللذه التقللديراتواإليللرادات والم
ة بها قائمة على أساس الخبرة السابقة والعواملل األخلرى التلى تلم افتلراض واالفتراضات المرتبط هذه التقديرات

 معقوليتها للهروف الحالية.
 

تم اإلعتللراف بنتللائج إعللادة النهللر فللى يللوالتقللديرات بشللكل منللتهم ومسللتمر، و تللم إعللادة النهللر فللى االفتراضللات 
 تأثرت بذلك.مستقبلية  عوامأوفى اى تم فيها إعادة النهر  الذى العامت المحاسبية فى ذات االفتراضا

  
ت والحكللم الشخصللى فللى تطبيللق يضللاحات التاليللة البيانللات المتعلقللة بللأهم التقللديرابصللفة خاصللة تتضللمن اإل

 -ات المحاسبية والتى كان لها أثر هام على المبالغ التى تم االعتراف بها فى القوائم المالية:السياس
 

 .تقييم األدوات المالية 3-3رقم ايضاح  -
 .التمويلى التأجيرتصنيف  5-3رقم  ايضاح -
 .وشهرة المحل أصول غير ملموسة 8-3إيضاح رقم  -
 .المخصصات 11-3إيضاح رقم  -
 .مزايا العاملين 15-3إيضاح رقم  -
 
 السياسات المحاسبية المتبعة أهم  -0

 
 علة بثبلاتتطبق السياسات المحاسبية المذكورة فيما يلى على الفترات التى تم عرضها بلالقوائم الماليلة المجم

 تم تطبيق ذات السياسات المحاسبية على جميع شركات المجموعة بثبات.ي كما
 

 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  0-0
 

 الشركات التابعة -
 

تتمثللل الشللركات التابعللة فللى الشللركات التللى يكللون للشللركة القابضللة عليهللا تللأثير جللوهرى. هللذا التللأثير ينشللأ 
ة علللى الللتحكم فللى السياسللات الماليللة والتشللغيلية للشللركات التابعللة وذلللك عنللدما يكللون للشللركة القابضللة القللدر 

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مزايا من أنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة. عند 
تقيلليم مللدى التللأثير الجللوهرى يللتم األخللذ فللى االعتبللار حقللوق التصللويت الحاليللة والمسللتقبلية وكللذا السللندات 

ثير ، يللتم تجميللع القللوائم الماليللة للشللركات التابعللة فللى تللاريخ حللدو  التللأابلللة للتحويللل ألسللهم )إن وجللدت(الق
 .وحتى تاريخ توقف هذا التأثير
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  تم استبعادها عند التجميعالمعامالت التى  -
 

تبعاد أى تم استبعاد جميع األرصلدة المتبادللة بلين شلركات المجموعلة واسلإعداد القوائم المالية المجمعة  عند -
ربلللح أو خسلللارة غيلللر محققلللة وأيضلللًا اإليلللرادات والمصلللروفات الناتجلللة علللن العمليلللات المتبادللللة بلللين شلللركات 

 المجموعة.
 
األربللاح غيللر المحققللة الناتجللة مللن المعللامالت مللع الشللركات التابعللة فللى حللدود نسللبة مسللاهمة  اسللتبعادتللم  -

غيللر المحققللة بلذات الطريقللة السلابقة وذلللك فللى  فلى الشللركة التابعللة ، يلتم اسللتبعاد الخسلائر القابضللةالشلركة 
 حالة عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.

 
حقوق األقلية بصورة منفصللة فلى الميزانيلة المجمعلة، كملا يلتم علرض نصليب األقليلة فلى صلافى  عرض تم -

 الربح فى قائمة الدخل المجمعة قبل الوصول لصافى الربح المجمع بقائمة الدخل المجمعة.
 

 العمالت األجنبية والقوائم المالية للشركات التابعة األجنبية ترجمة 0-5
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 0-5-0
أرصلدة  ترجملةتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السارية وقت التعامل ويتم  -

 عمللة القيلد إللى القوائم الماليلةاألصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية فى تاريخ إعداد 
 بأسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ ويتم إثبات فروق العملة الناتجة بقائمة الدخل.

األصللول وااللتزامللات ذات الطبيعللة غيللر النقديللة التللى يللتم إثباتهللا بالتكلفللة التاريخيللة يللتم ترجمتهللا باسللتخدام  -
 سعر الصرف فى تاريخ التعامل. 

ملللات ذات الطبيعلللة غيلللر النقديلللة بلللالعمالت األجنبيلللة التلللى يلللتم إثباتهلللا بالقيملللة العادللللة يلللتم األصلللول وااللتزا -
 باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة. عملة القيدترجمتها إلى 

 
 القوائم المالية للعمليات األجنبية 0-5-5

الشللهرة وتسللويات القيمللة العادلللة الناتجللة عللن تللم ترجمللة األصللول وااللتزامللات للعمليللات األجنبيللة بمللا فيهللا 
الماليللللة طبقللللًا ألسللللعار الصللللرف السللللارية فللللى تللللاريخ القللللوائم الماليللللة. يللللتم ترجمللللة إيللللرادات  القللللوائمتجميللللع 

تلم إثبلات فلروق العمللة الناتجلة عار الصرف السائدة وقت التعامل. ومصروفات العمليات األجنبية طبقًا ألس
 تقل ضمن حقوق الملكية.عن إعادة الترجمة فى بند مس

 
 األدوات المالية 0-0
 
 ألدوات المالية الغير مشتقةا 0-0-0

تتمثل األدوات المالية الغير مشتقة فى االستثمارات فى حقوق الملكية والسلندات، عملالء وملدينون وخلرون، 
 الدائنون اآلخرون.و النقدية وما فى حكمها، القروض والسلفيات، والموردون 

 
للددوات الماليلة الغيلر مقاسلة  ة باإلضلافةألدوات الماليلة الغيلر مشلتقة بالقيملة العادلليتم االعتراف األوللى بلا

الحلللق لالعتلللراف لبالقيملللة العادللللة علللن طريلللق قائملللة اللللدخل، تكلللاليف مباشلللرة متعلقلللة بالعمليلللة. اإلعتلللراف ا
 األولى لددوات المالية الغير مشتقة يتم قياسها كما هو مذكور أدناه.

للب واللذى السحب عللى المكشلوف والمسلتحق عنلد الطو مها تمثل أرصدة النقدية والودائع النقدية وما فى حك
دارة المجموعة لدموال يتم إدراجها  ضمن النقدية وملا فلى حكمهلا ألغلراض قائملة يمثل جزءا ال يتجزأ من إ

 .التدفقات النقدية
 .14-3يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات التمويلية كما هو مذكور بليضاح 

 
 االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

إذا ما توفر للمجموعة النية واإلمكانيلة لححتفلاه بالسلندات حتلى تلاريخ االسلتحقاق فيلتم تبويبهلا كاسلتثمارات 
يتم قياسها على أسلاس  اإلستثمارات المحتفه بها حتى تاريخ اإلستحقاق .محتفه بها حتى تاريخ االستحقاق

 مستهلكة وفقا لمعدل الفائدة الفعال مخصوما منها اية خسائر اضمحالل.التكلفة ال
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 األصول المالية المتاحة للبيع
ة للبيع. ويتم قيلاس لة متاحلالسندات كأصول مالي أدوات الملكية وبعضارات المجموعة فى ليتم تبويب استثم

رأ ويللتم اإلعتللراف بأيللة تغيللرات تطلل دلللةهللذه األصللول الماليللة بعللد اإلعتللراف األولللى بهمللا، وفقللا لقيمتهللا العا
خسللللائر فلللروق تقيلللليم و عليهملللا ضلللمن حقللللوق الملكيلللة مباشللللرة وذللللك بخللللالف خسلللائر اإلضللللمحالل وأربلللاح 

عند التخلص من هذه األصول فلن الربح او الخسارة المعترف بها ضمن حقوق الملكية  العمالت األجنبية.
 يتم تحميلها على حساب األرباح أو الخسائر.

 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  األصول

معتلللرف بهلللا بالقيملللة العادللللة ملللن خلللالل قائملللة اللللدخل إذا ملللا كانلللت محلللتفه بهلللا كيلللتم تبويلللب األداة الماليلللة 
لغرض المتاجرة أو تم تحديدها بهذا الشكل عنلد االعتلراف األوللى. يلتم تبويلب األدوات الماليلة كمحلتفه بهلا 

خالل قائمة الدخل فى حالة ما إذا كانت المجموعة تدير هذه االستثمارات وتقلوم باتخلاذ بالقيمة العادلة من 
قرارات البيلع والشلراء بنلاء عللى القيملة العادللة وفقلًا إلسلتراتيجية المجموعلة إلدارة المخلاطر واالسلتثمار. يلتم 

اس األدوات الماليللة بالقيمللة إدراج التكللاليف المرتبطللة بالعمليللة بقائمللة الللدخل عنللد االعتللراف األولللى. يللتم قيلل
 العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغيرات فى قائمة الدخل.

   
 أخرى

األدوات الماليللة الغيللر مشللتقة األخللرى يللتم قياسللها بالتكلفللة المسللتهلكة وفقللًا لمعللدل الفائللدة الفعللال مخصللومًا 
 منها خسائر االضمحالل.

 
 رأس المال  0-0-5

 
 األسهم العادية 

 يتم تبويب األسهم العادية كحقوق ملكية. 
 

 م خزينة(هإعادة شراء أسهم رأس المال )أس
عندما يتم إعادة شراء أسهم معترف بها كرأس مال، القيمة المسددة، والمتضمنة أية تكاليف مباشرة متعلقة 

خزينة ويتم  كأسهمعاد شراؤها بها، يتم االعتراف بها خصما من حقوق الملكية. يتم تصنيف األسهم الم
عرضها خصما من حقوق الملكية. عندما يتم إعادة إصدار أو بيع أسهم الخزينة الحقًا، يتم االعتراف 

إلى بالقيمة المستلمة كلضافة لحقوق الملكية، ويتم تحويل الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه العملية 
 ات.  ياالحتياط

 
 األصول الثابتة 0-2

 
 لقياساالعتراف وا 0-2-0

يتم قياس األصول الثابتة بالتكلفة مخصوما منها مجمع اإلهالك وخسائر اإلضمحالل فيما عدا األراضى 
وتم اثبات فائض اعادة التقييم )الغير  1668المملوكة للشركة القابضة والتى تم إعادة تقييمها فى عام 

 حقوق المساهمين.قابل للتوزيع أو التحويل الى رأس المال( ضمن بند اإلحتياطيات ضمن 
 

تتضمن التكلفة أية مصروفات متعلقة مباشرة بلقتناء األصل. تكلفة االصول المجهزة داخليا تتضمن تكلفة 
الزمة لالستخدام الفنية ا تهالوصول باألصل الى حالالمواد واألجور المباشرة وأية تكاليف متعلقة مباشرة ب

زالةالمطل عادة تجهيز موقع األصل. تكاليف اإلقتراض المرتبطة  األجزاء وب، باإلضافة الى تكلفة فك وا  وا 
 بلقتناء أو إنشاء أصل مؤهل يتم اإلعتراف بها فى قائمة الدخل عند تحملها.

 عندما يكون ألجزاء األصل أعمار إنتاجية مختلفة، يتم إهالك كل جزء من االصول الثابتة على حدة.
 

ة بمقارنة القيمة المحصلة نتيجة اإلستبعاد مع القيمة يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعاد األصول الثابت
بقائمة الدخل. عندما يتم استبعاد اصل معاد تقييمه، يتم تحويل فى "إيرادات أخرى" الدفترية ويتم إدراجها 

 المبالغ المتعلقة به والمدرجه ضمن  احتياطى فروق اعادة تقييم الى االرباح المرحلة.
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 ناء النفقات الالحقة على االقت 0-2-5
يتم اإلعتراف بتكاليف تغيير اجزاء من األصول الثابتة ضمن القيمة الدفترية عندما يكون لهذا التغيير  

منفعة مستقبلية متوقعة للمجموعة ويمكن قياس التكلفة بطريقة موثوق بها. ويتم استبعاد القيمة الدفترية 
 لها.تحميلها على قائمة الدخل عند تحمللجزء المستبدل. التكاليف المتعلقة بخدمة األصل اليومية يتم 

 
 اإلهالك 0-2-0

يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقا لطريقة القسط الثابت عل أساس العمر اإلنتاجى المقدر لكل  
نوع. األصول المستأجرة يتم إهالكها على فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجى لدصل أيهما أقل اال إذا كان 

 ة اإليجار. ال يتم إهالك األراضى.وعة ستتملك األصل بنهاية فتر هناك تأكيد بأن المجم
 

 كما يلى: هى األعمار اإلنتاجية لدصول الثابتة 
 
 العمر اإلنتاجى األصــــل

 سنــــة 
 40 – 20 مباني 

 3 تحسينات بأماكن مستأجرة
 16.68 – 3 والت ومعدات

نتقال  10 – 3 وسائل نقل وا 
 5 عدد وأدوات

 12.5 – 4 عدات مكاتب وحاسبات وليةأثا  وم
 

 يتم إعادة النهر فى طرق األعمار االنتاجية والقيمة التقديرية لدصول بتاريخ الميزانية.
 

ة )شركة مساهمة لبنانية( فى لات الخزفيلة اللبنانية للصناعلانى الخاصة بالشركلتم إعادة تقييم األراضى والمب
عدم إثباتها فى دفاتر الشركة التابعة حي  لم تنتهى اإلجراءات القانونية  القوائم المالية المجمعة بالرغم من

 الالزمة العتماد ذلك بعد.
 

 األصول المستأجرة 0-2
التى تعطى نفس الحقوق وااللتزامات المماثلة لدصول المملوكة يتم إدراج األصول المستأجرة تمويليًا  -

أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل  ضمن األصول الثابتة وفقًا لقيمتها العادلةللشركة 
 وذلك فى تاريخ تنفيذ التأجير التمويلى، وتهلك هذه األصول وفقًا للعمر اإلنتاجى المقدر لدصول المماثلة.

 
يتم إثبات االلتزام وفقًا للقيمة المستخدمة من االلتزام بعد استبعاد األقساط المدفوعة، وذلك ضمن  -

تزامات طويلة األجل )التزامات تأجير تمويلى( وتبويب الجزء القصير األجل منها ضمن االلتزامات االل
 المتداولة . تدرج الفوائد بقائمة الدخل.

 
 أقساط التأجير التمويلى

يتم توزيع أقساط التأجير التمويلى بين مصروفات التمويل وتخفيض االلتزام القائم. ويتم تخصيص 
 بين الفترات وفقًا لمعدل فائدة ثابت على رصيد االلتزام.مصروفات التمويل 

 
 مشروعات تحت التنفيذ  0-7
 

األصول الثابتة فى بند مشروعات تحت التنفيذ. وعندما أو شراء تسجل المبالغ التى يتم إنفاقها على إنشاء 
تحت التنفيذ  . المشروعاتيصبح األصل الثابت صالح لالستخدام يتم رفع قيمته إلى بند األصول الثابتة 

 .يتم إثباتها بالتكلفة واليتم إهالكها إال بعد رفعها لدصول الثابتة
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 أصول غير ملموسة 0-6
  

 شهـرة المحل
يتم تطبيق طريقة الشراء عند المحاسبة عن اندماج األعمال وتتمثل شهرة المحل فى القيمة التى تنشأ  -

إن  –تكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة نتيجة اقتناء الشركات التابعة. يتم إثبات شهرة المحل بال
 ويتم توزيع شهرة المحل وفقًا للوحدات المولدة للنقدية ويتم عمل اختبار سنوى النخفاض قيمتها. –وجد 

 
فيما يتعلق بعمليات االقتناء التى تمت فلن شهرة المحل تتمثل فى الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة  -

ناقصًا مجمع خسائر كة المقتناة. ويتم إثبات شهرة المحل الموجبة بالتكلفة أو التكلفة لصافى أصول الشر 
 انخفاض القيمة.

 
 األخرى األصول الغير ملموسة -

تتضمن العالمة التجارية لشركة ليسيكو إنجلترا وتكاليف التطوير يتم إثباتها بالتكلفة واستهالكها على مدار 
ليسيكو لبنان )شركة تابعة( فى مقابل حصولها على حق انتفاع )بدون . تم ادراج ما سددته عشر سنوات

تحديد مدة قانونية لهذا الحق( ضمن األصول غير الملموسة األخرى. هذا ولن يتم استهالك هذا المبلغ 
 اجراء اختبار انخفاض للقيمة سنويًا. على أن يتم

 
 استثمارات أخرى 0-4
 

 استثمارات فى أسهم أو سندات -
بالقيمة العادلة وتبوب ضمن األصول المتداولة، ويتم إثبات أى  المتاجرةدوات المالية بغرض يتم إثبات األ -

ربح أو خسارة فى قائمة الدخل. فى حالة وجود نية مؤكدة ومقدرة على االحتفاه باالستثمار حتى تاريخ 
 استحقاقه يتم إثباته بالتكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة.

 
ت المالية األخرى التى يتم تبويبها كمتاحة للبيع يتم إثباتها بالقيمة العادلة وأى ربح أو خسارة بالنسبة لددوا -

يتم إثباته ضمن حقوق الملكية باستثناء خسائر انخفاض القيمة، وفى حالة البنود ذات الطبيعة النقدية مثل 
بية. فى حالة استبعاد هذا النوع االستثمار فى سندات، أرباح أو خسائر التغيرات فى أسعار العمالت األجن

من االستثمارات أى أرباح أو خسائر سبق إثباتها ضمن حقوق الملكية يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل. 
وفى حالة أن هذه االستثمارات تدر عائدًا فلن هذا العائد يتم حسابه باستخدام طريقة معدل العائد الفعال 

 ويثبت بقائمة الدخل.
 
لقيمة العادلة لددوات المالية المصنفة بغرض المتاجرة أو متاحة للبيع على أساس سعر السوق يتم تحديد ا -

 فى تاريخ الميزانية.
 
يتم االعتراف باستبعاد األدوات المالية المصنفة بغرض المتاجرة أو متاحة للبيع بحسابات المجموعة فى  -

استبعاد األوراق المالية المحتفه بها حتى تاريخ تاريخ االرتباط بشراء / بيع االستثمارات، يتم االعتراف ب
 من المجموعة.ق فى تاريخ انتقال ملكيتها إلى/ االستحقا

 
 خزانة الحكومة المصرية المحتفظ بها بغرض المتاجرة سندات -

يتم إثباتها بتكلفة االقتناء ويتم تبويبها ضمن األصول المتداولة ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة 
 ة الدخل المجمعة. بقائم

 
 المخـزون 0-6

 
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة اإلستردادية أيهما أقل . تتمثل القيمة اإلستردادية في سعر 
البيع المتوقع من خالل النشاط العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لحتمام و مصروفات البيع. وتتضمن 

 لشركة للشراء وللوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.التكلفة كافة التكاليف التى تتحملها ا
 

 يتم تقييم المنصرف فى بنود المخزون بلستخدام طريقة المتوسط المتحرك.
 

تتضمن تكلفة المخزون تام الصنع والمخزون تحت التشغيل نصيبه من التكاليف غير المباشرة والذى يحدد 
 فى ضوء الطاقة التشغيلية العادية. 
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  ية وما فى حكمهاالنقد 0-03
تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة النقدية والودائع ألجل وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم 
تعريف النقدية وما فى حكمها على أنها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع 

ر، ويعتبر رصيد بنوك سحب على المكشوف والذى يسدد ألجل وأذون الخزانة والتى ال تتجاوز ثالثة أشه
عند طلبه جزءا من إدارة الشركة للنقدية، وبالتالى يتم إدراج أرصدة البنوك سحب على المكشوف ضمن 

  مكونات بند النقدية وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية.
  المخصصات  0-00

زانية عندما تواجه المجموعة التزامًا قضائيًا أو التزامًا قاباًل يتم إثبات المخصص ضمن االلتزامات بالمي
للقياس مترتب على تعامالت سابقة، قد يترتب عليه تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية هذا االلتزام. 
وفى حالة التأثير الجوهرى يمكن تحديد المخصصات عن طريق خصم القيمة المستقبلية المتوقعة للتدفقات 

دية وفقًا لمعدل الخصم قبل الضريبة وهو ما يعكس تقدير السوق الحالى للقيمة الزمنية للنقود والخطر النق
  المرتبط بهذا االلتزام.

 مكافأة نهاية الخدمة 0-00-0
  .تقوم الشركة القابضة بتكوين مخصص لنهاية الخدمة لدجانب العاملين بها .أ
انية( بتكوين مخصص لمقابلة الفرق ما بين مكافأة تقوم إحدى الشركات التابعة )الصناعات الخزفية اللبن .ب

نهاية الخدمة المستحقة للعاملين من تاريخ بداية عملهم بالشركة حتى تاريخ القوائم المالية )وذلك على 
أساس وخر مرتب أساسى حصل عليه العامل( وحصة الشركة فى الصندوق الوطنى للتأمين االجتماعى 

  .  العامبلبنان عن ذات 
 الهيكلة أو التنظيم إعادة 0-00-5

يتم تكوين المخصص عندما توافق إدارة المجموعة على خطة إعادة الهيكلة أو التنهيم كما يتم البدء فى 
تنفيذ هذه الخطة أو يتم اإلعالن عن تاريخ التنفيذ. مع مراعاة عدم تكوين مخصص لمقابلة تكاليف 

  التشغيل المستقبلية لهذه الخطة.
  خلية الضريبة الد 0-05

خلية فى يتم االعتراف بمصروف الضريبة الدخلية الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة. من الضريبة الدتتض
قائمة الدخل فيما عدا الحد الذى يتعلق ببنود معترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية والتى يتم االعتراف 

  بها ضمن حقوق الملكية.
الخاضع للضريبة وفقًا ألسعار الضريبة  العامالضريبة الجارية هى الضريبة المتوقع سدادها على ربح 

  السارية فى تاريخ إعداد الميزانية وكذلك أية تسويات عن ضرائب مستحقة عن سنوات سابقة. 
يتم االعتراف تحسب الضريبة المؤجلة على أساس طريقة التزامات للقوائم المالية. بموجب هذه الطريقة 

بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لدصول وااللتزامات طبقًا لدساس 
  المحاسبي وقيمتها طبقًا لدساس الضريبي.

  يتم قياس الضريبة المؤجلة بناء على أسعار الضريبة المتوقع تطبيقها بتاريخ عكس الفروق المؤقتة.
باألصول الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك احتمال قوى بلمكانية تحقيق أرباح تخضع يتم االعتراف 

للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية 
  المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة.  

   تحقق اإليراد 0-00
 ع المنتجات وتقديم الخدماتمن بي -

 يتملم  تم إثبات إيراد البيع فى قائمة الدخل عند انتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المشترى.
االعتراف باإليراد عند وجود عدم تأكد من تحصيل مقابل البيع، التكاليف المصاحبة أو وجود احتمال رد 

  شأن هذه المنتجات.هذه المنتجات أو وجود تدخل من جانب اإلدارة ب
 تم االعتراف بليراد الفائدة وفقًا ألساس االستحقاق.ي -
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 كلفة االقتراضت 0-02
 

مصروفات "    فى قائمة الدخل تحت بند –التى تتمثل فى مصروف الفائدة  –إثبات تكلفة االقتراض  تمي
صول ثابتة يستغرق إنشاؤها التى تتحقق فيها، هذا وفي حالة تكلفة االقتراض المتعلقة بأ العامفى  " تمويلية

 أكثر من عام فلنه يتم رسملة تكلفة االقتراض ضمن تكلفة هذه األصول حتي تاريخ تشغيلها.  
 
 لعاملينمزايا ا 0-02
 
 نهاية ترك الخدمةصندوق  0-02-0

( فى والسيراميك األوروبى الشركات التابعة )ليسيكو للصناعات الخزفية وأثنين منتساهم الشركة القابضة 
من صافي  ٪1إلي  % 0.5نسبة من األجور السنوية للعاملين باإلضافة إلى  ٪3بنسبة  هذا الصندوق

الربح عن العام يتم االعتراف بها خالل العام لحين الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على 
 التوزيعات السنوية.

 
 . بهفي العام الخاص نصيب العاملين فى األرباح حقاق إثبات است يتم 0-02-5

 
 تائج قطاعات المجموعةن 0-07
 

يتمثل القطاع فى أنه جزء متعارف عليه من المجموعة والمختصة بلنتاج منتجات أو تقديم خدمات أو بيع 
منتجات )قطاع تشغيل( أو تقديم خدمات فى نطاق حدود جغرافية معينة )قطاع جغرافى( والتى تكون 

 عرضة ألخطار ومنافع مختلفة عن القطاعات األخرى.
 
 لتدفقات النقدية المجمعةقائمة ا 0-06
 

 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة طبقًا للطريقة غير المباشرة.
 
 االنخفاض فى قيمة األصول 0-04
 

فى تاريخ القوائم المالية لبيان  –بخالف المخزون  –يتم مراجعة صافى القيم الدفترية ألصول المجموعة  -
فى حالة وجود أى مؤشر النخفاض القيمة يتم تقدير إذا ما كان هناك أى مؤشر النخفاض القيمة، و 

 صافى القيمة االستردادية لدصل.
 

بالنسبة لشهرة المحل واألصول التى ليس لها عمر إفتراضى محدد واألصول غير الملموسة غير المتاحة  -
ئر انخفاض لالستخدام بعد. يتم تقدير القيمة االستردادية فى تاريخ القوائم المالية ويتم االعتراف بخسا

 األصول بقائمة الدخل.
 

خسائر االنخفاض فى قيمة األصول المحققة والمتعلقة بالوحدات المولدة للنقدية، يتم توزيعها أواًل لتخفيض  -
 رصيد شهرة المحل ثم تخفيض قيمة باقى األصول وذلك على أساس تناسبى.

 
كون قد سبق االعتراف بهذا عندما يحد  انخفاض فى القيمة العادلة ألصل مالى متاح للبيع، وي

االنخفاض مباشرة ضمن حقوق الملكية وهناك دليل موضوعى على أن هذا األصل قد انخفضت قيمته، 
فلن الخسارة المتراكمة المعترف بها ضمن حقوق الملكية يتم إقفالها فى قائمة الدخل بالرغم من األصل 

والذى تم إقفال رصيده بقائمة الدخل يمثل الفرق بين المالى لم يتم استبعاده بعد. ومبلغ الخسارة المتراكمة 
تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها خسائر انخفاض القيمة لهذا األصل المالى والتى سبق 

 االعتراف بها بقائمة الدخل.
 

 القيمة االستردادية لألصول
 

ة والمحتفه بها حتى تاريخ االستحقاق ورصيد القيمة االستردادية الستثمارات المجموعة فى أوراق مالي
المدينون المرحل وفقًا لتكلفته المستنفذة، يتم احتسابها وفقًا للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة، مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة الفعال )وهو المعدل المحتسب عند االعتراف المبدئى بهذه األصول 

 المدينون قصيرة األجل ال يتم خصمها.المالية(. أرصدة 
 



 ليسيكو مصر
 ()شركة مساهمة مصرية

    5302يونيو  03ى ف المنتهية الماليةالفترة المجمعة عن  الدورية اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 

- 14 - 
 

 األصول الثابتة -2

  مبانــى  أراضــى 
 تحسينات بأماكن

  آالت ومعدات  مستأجرة
 وسائل

  وأدوات عدد  نقل وانتقــال
أثاث ومعدات 

مكاتب 
 اإلجمالي  وحاسبات آليـــــة

ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهجنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهج  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نيــ
                التكلفة 

 0 700 666 000   00 206 200  62 624 305  70 303 023   623 042 037  2 500 220  024 554 376   023 402 225  0/0/5302فى 
 6 211 501   131 648  --  1 004 688   ¤ 6 031 515  20 600  1 408 418   448 418   فروق ترجمة

 12 041 542   321 801  5 256 010  3 104 255   1 084 300  1 024 000   460 300   -- الفترة إضافات 
 (1 352 062)  --  --  (1 320 453)  --  --  (23 606)  -- الفترةاستبعادات 

 0 720 464 062   00 663 426  033 532 403  72 463 606    626 560 530  6 347 070  023 025 572   020 570 626  03/7/5302فى 
                

                مجمع اإلهالك
 652 264 202   52 705 702  77 402 443  20 663 067   726 302 606  0 356 546  056 506 424   --  0/0/5302فى 

 8 560 286   135 161  --  823 856   5 134 252  24 420  1 582 604   -- فروق ترجمة
 52 610 506   841 466  5 606 280  2 681 281   35 386 502  680 343  8 552 834   -- الفترةاهالك 

 (068 306)  --  --  (068 306)  --  --  --  -- مجمع اهالك االستبعادات
 642 663 360   57 246 522  65 250 023  22 576 633   746 227 260  0 655 323  004 020 567  -- 03/7/5302فى 

                
 776 344 030   2 230 702  56 640 743  00 750 306   526 622 654  0 072 000  500 434 646  020 570 626  صافى القيمة الدفترية

                03/7/5302فى 
 634 264 266   2 652 466   54 000 005  00 526 672   560 026 246  5 537 577  506 303 500   023 402 225  00/05/5302فى 
 
  مشتراة بمعرفة الشركة القابضة بموجب عقود ابتدائية غير مسجلة. جنيهمليون  6.5 ،مليون جنيه  1.0تتضمن األراضي والمباني عقارات بلغت تكلفتها  -
 لبنان مقابل تسهيالت ائتمانية. –بكفر شيما  25و 832على قطعتى أرض أرقام  عة( بلصدار رهن من الدرجة األولىبقامت شركة الصناعات الخزفية اللبنانية )شركة تا -
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 مشروعات تحت التنفيذ -2
 
 03/7/5302  00/05/5302 
ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

31 860 180 لتركيب والت تحت ا   610 646 0  
4 151 060 مبانى تحت اإلنشاء   400 100 4  

436 120  دفعات مقدمة   056 384  
2 863 362 اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة   -- 

 244 055 06   066 052 00  
 
 أصول غير ملموسة -7
 

 شهرة المحل 
عالمات  

 تجارية
 تكاليف 

 تطويـر 
 أصـول أخرى 

  موسةغـير مل
 

ــــــي ــ ــ ــ ـاـل ــ ــ  اإلجمـ
ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهجنيــ  ــ

          التكلفـة
    310 130    062 884 5    002 065   055 405 28 20 605 651 1/1/2015فى 

 541 445   58 501   234 655   (100 663)  358 602 فروق ترجمة
 128 610   --  114 402   13 120   -- الفترةإضافات 

    622 02    356 052 7    230 625   603 362 54 53 670 700 03/7/5302فى 
          

 مجمع االستهالك وخسائر
 االنخفاض فى القيمة

         

          
 5 288 210   --  5 155 621   121 568   -- 1/1/2015فى 

 100 382   --  206 605   (106 313)  -- فروق ترجمة
 238 211   --  235 063   1 310   -- الفترةاستهالك 

 2 702 430   --  2 730 066   00 735   -- 03/7/5302فى 
 55 273 036   625 230   255 403   50 020   53 670 700 03/7/5302صافى القيمة فى 
 55 054 706   462 335   706 560   4 600    53 732 720  00/05/5302صافى القيمة فى 

 
 استثمارات أخرى -6

   
 00/05/5302  03/7/5302 نسبة الملكية 
ــــــه ٪  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

 5 326 353   5 681 843  40.00 ميوركس للصناعة والتجارة )ش.م.ل(شركة 
 66 600   66 600  66.6 الخليج للتجارة واإلستثمارشركة 

 21 146   21 181  -- استثمارات أخرى
   402 665 2   235 223 2 

     يخصم:
 شركةإضمحالل فى قيمة االستثمار فى 

 ستثمارالخليج للتجارة واال
 (600 66)  (600 66) 

   602 765 2   235 023 2 
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  أوراق قبض طويلة األجل -4
 03/7/5302  00/05/5302 
ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ ــ ــ ــــــهجنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 32 660 000   16 520 000  القيمة االسمية الوراق القبض طويلة االجل 
 (5 333 641)  (3 530 206) خصم اوراق القبض وفقا لقيمتها الحالية *

  56 057 026   02 646 600  القيمة الحالية الوراق القبض طويلة االجل
   لشركة القابضة.لسعر الفائدة الفعال طبقًا ل أوراق القبض طويلة االجل على يتم احتساب الخصم* 

  المخـزون -6
 00/05/5302  03/7/5302 إيضاح 
ــــــه رقم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

 218 500 865   214 306 458  خامات ومستلزمات إنتاج وقطع غيار
 36 500 830   38 045 082  إنتاج تحت التشغيل

 433 658 582   448 160 323  إنتاج تام 
  725 225 764   362 306 744 

    : يخصم
 (30 611 455)  (25 424 625) االنخفاض فى قيمة المخزون

  356 004 760   753 056 726 
 10 804 006   6 106 063  اعتمادات مستندية لشراء مخزون

  363 556 745   256 605 776  
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى -03

 265 626 648   322 665 611  عمالء
 114 504 668   155 613 556  أوراق قبض

 30 042 163   31 802 264  مدينون متنوعون
 1 406 662   2 681 555  أرصدة مدينة –موردون 

 61 866 025   53 265 660  (20) صافى()بال مستحق من أطراف ذوى عالقة
 811 182   428 066  ضرائب مخصومة لدى الغير –مصلحة الضرائب 

 1 565 200   3 610 666  دفعات مقدمة –مصلحة الضرائب 
 184 023   604 681  ضرائب مبيعات –مصلحة الضرائب 
 66 560 208   80 425 224  أرصدة مدينة أخرى

 111 606   268 528  لتأمينات االجتماعيةالهيئة القومية ل
 8 125 208   14 136 000  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 1 266 836   1 032 305  إيرادات مستحقة
  026 400 727   664 622 240  

    :يخصم
 (80 582 136)  ( 82 616 600) اإلنخفاض فى قيمة المدينون

    206 062 242   725 040 200 
 
  عامالت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة:الت
       جنيه مصري )رصيد مدين(   208 616بلغت أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة القابضة  -

وهذه المبالغ متضمنة فى مدينون   2015 يونيو 30جنيه مصري )رصيد دائن( فى  0 000و 
  ودائنون متنوعون فى األرصدة المدينة والدائنة. 

  من أسهم الشركة القابضة. ٪0.04يملك أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة القابضة نسبة  -
برواتب أعضاء مجلس   2015 يونيو 30المنتهية فى الفترة تم تحميل قائمة الدخل المجمعة عن  -

)حتى  جنيه مصري 2 406 080 إدارة الشركة القابضة ضمن بند مصروفات تشغيل أخرى بمبلغ
 جنيه مصري(.  2 304 016  :2014 يونيو 30
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 استثمارات بغرض المتاجرة -00
 

 03/7/5302  00/05/5302 
ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

 58 005 653  -- أوراق مالية متداولة
 --  620 442 26 

  
 النقدية وما فى حكمها -05

    
 66 154 332  100 320 531  ودائع ألجل   –بنوك 
 04 556 116  64 861 110  حسابات جارية –بنوك 

 4 063 636  6 486 060  نقدية بالصندوق
  606 273 532  063 436 046 
 

 النقدية وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية -00
    

 66 154 332   100 320 531  ودائع ألجل - بنوك
 04 556 116   64 861 110  حسابات جارية  - بنوك

  4 063 636   6 486 060  نقدية بالصندوق
  606 273 532   063 436 046 

    :يخصم
 (834 540 312)  (882 666 625) بنوك سحب على المكشوف 

 (227 605 655)  (274 232 634) النقدية ومافى حكمها ألغراض قائمة التدفقات النقدية 
 

 بنوك سحب على المكشوف 00-0
 

تتمثل بنوك سحب على المكشوف فى التسلهيالت االئتمانية الممنوحة لشركات المجموعة وذلك بضمان أوراق 
ليون جنيه، م 1 540.8 مبلغ لشركات المجموعة القبض والمخازن ويبلغ الحد المصرح به للتسهيالت الممنوحة 

 مليون جنيه. 1032.6ويبلغ الجزء غير المستخدم منها 
 

 رأس المال -02
 

 به المرخص المال رأس 02-0
 

مليون سهم قيمة السهم  100مليون جنيه موزعة على  500حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 
 جنيه. 5اإلسمية 

 
 رأس المال المصدر والمدفوع 02-5

 
ى مليون سهم اسم 00مليون جنيه مصري موزعة على  400حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 

 جنيه مصري للسهم مسددة بالكامل.   5نقدى، بقيمة اسمية 
 

وقد تم إصدار شهادات إيداع دولية عن طريق بنك أوف نيويورك )بنك اإليداع( مقابل ما يمتلكه من أسهم 
 رأس المال، والشهادات المذكورة مقيدة ببورصة لندن لدوراق المالية.

 
ت المعلنة من وقت آلخر، ولهم الحق فى صوت واحد لكل سهم يحق لحملة األسهم العادية إستالم التوزيعا

وذلك إلجتماعات الشركة. كل األسهم لها مرتبة واحدة فيما يتعلق بصافى أصول الشركة وفيما يتعلق 
بحقوق أسهم الخزينة والتى تحتفه بها الشركة القابضة مؤقتا فانها تهل معلقة الى ان يتم اعادة بيعها أو 

 رة أخرى.اعادة اصدارها م
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 االحتياطيــات -02
 

  احتياطى قانونى 
احتياطيات 

  *أخــرى
احتياطى خــاص 

  عالوة إصدار

احتياطى فائض 
إعادة تقييم 

 اإلجـمالـى  احتياطى ترجمة  **األراضى
 جنيـــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــه  ـهجنيــــــــــــــــــــ  جنيـــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــه 

 023 003 022  73 620 737  25 672 342  040 072 062  02 260 305  06 424 326 5300ديسمبر  00الرصيد فى 
 2 020 680  --  --  --  --  2 020 680 المحول الى االحتياطى القانونى
 6 323 205  6 323 205  --  --  --  -- كات التابعة األجنبيةفروق ترجمة القوائم المالية للشر 

 024 775 356  76 562 400  25 672 342  040 072 062  02 260 305  20 447 656 5302 يونيو 03الرصيد فى 
            

 022 670 252  72 067 536  25 672 342  040 072 062  02 260 305  20 447 656 5302 ديسمبر 00الرصيد فى 
 6 002 466  --  --  --  --  6 002 466 المحول الى االحتياطى القانونى

 12 264 188  12 264 188  --  --  --  -- فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية
 062 023 030  67 763 042  25 672 342  040 072 062  02 260 305  26 676 557 5302 يونيو 03الرصيد فى 

 
مليون جنيه( والمحصلة بمعرفة شركة ليسيكو للصناعات الخزفية )شركة تابعة( والناتجة عن دخول  6.6تتضمن احتياطيات أخرى نصيب الشركة القابضة من عالوة اإلصدار ) *

 المحلية.مساهم جديد عن طريق زيادة رأس المال وهذا المبلغ غير قابل للتوزيع طبقًا للقوانين واللوائح 
    

قيمة العادلة فى تاريخ إعادة التقييم عام يتمثل فائض إعادة تقييم األراضي في القيمة المعدلة لدراضى المملوكة للشركة القابضة فى خورشيد وأبى قير والتي تم تعديلها لتعكس ال **
 ة وهذا الفائض غير قابل للتوزيع أو التحويل إلى رأس المال.، وقد تم إدراج ناتج إعادة التقييم ببند فائض إعادة تقييم ضمن حقوق الملكي1668
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 أرباح مرحلة -07
  

فى األرباح المرحلة للشركة القابضة وحصتها من األرباح   2015 يونيو 30تتمثل األرباح المرحلة فى 
 المرحلة للشركات التابعة وتتوقع اإلدارة إعادة استثمار هذه األرباح فى الشركات التابعة.

 
  ويلة األجلقروض ط -06

00/05/5302  03/7/5302  
   جنيـــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــه

  - البنك التجارى الدولى   
قيمة القرض الممنوح للشركة القابضة من البنك المبلغ المتبقى من  60 000 000   100 000 000

قابضة التجارى الدولى كقرض متوسط االجل وذلك لسداد الشركة ال
 للقروض قصيرة االجل الممنوحة لها من بنوك أخرى محلية.

 من المعلن Corrider offer rateفائدة القرض متغيرة ومساوية للل 
مضافًا إليها لليلة واحدة البنك المركزى المصرى للقروض المستحقة 

 .٪1.25 بنسبةهامش 
حتى  31/1/2015من  تبدأ متتالىقسط  20يسدد القرض على 

31/10/2016. 
أصدرت الشركات التابعة )ليسيكو للصناعات الخزفية والسيراميك 
األوروبى والسيراميك الدولية( اقرارات تضامن وتكافل لضمان 

 إلتزاماتها الناشئة عن هذا القرض.الشركة القابضة فى 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

     
 - بنك عوده    
الممنوح للشركة القابضة من بنك عودة من القرض  المتبقىلمبلغ ا 26 411 864   41 186 480 

القرض على  منالمتبقى مليون جنيه مصري ويسدد  100والبالغ 
يستحق القسط  بسعر فائدة متغير. سنوية متساويةط ربع اقسأ خمسة

  .2016مايو  10االخير في 
يتمثل الغرض من القرض في إعادة هيكلة المركز المالي للشركة 

ليسيكو للصناعات الخزفية )شركة  هذا وتضمن شركة --.القابضة
 تابعة( الشركة القابضة في سداد هذا القرض.

 

 263 067 020   672 200 006   
  :يخصم   
)تم تبويبها ضمن  يةالتاللالفترة األقسلاط المستحقللة السللداد خالل  (43 526 411)  (43 526 411)

 (.21االلتزامات المتداولة( إيضاح )
 

 326 726 66   020 445 62   
 
  استخدام كامل أرصدة هذه القروض المتفق عليها مع البنوك المذكورة.تم  -
 التزامات طويلة األجل أخرى -04

00/05/5302  03/7/5302   
   جنيـــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــه

اقتناء أصول محددة لشركة التزامات اتفاقيات التأجير التمويلى لتمويل  1 006 808   2 534 863 
 ليسيكو إنجلترا المحدودة وشركاتها التابعة.

04-0 
     
مصلحة الضرائب على المبيعات )ضرائب مبيعات مؤجلة تتعلق  6 101   6 101 

 بآالت مستوردة(
04-5 

 101 6   101 6   
 644 543 2   000 060 1   
  : يخصم   
تحقة السداد خالل الفترة التالى )تم تبويبها ضمن األقساط المس (6 101)  (1 288 831)

 (21إيضاح ) -االلتزامات المتداولة( 
 

  إجمالى االلتزامات طويلة األجل األخرى 0 346 636   0 577 500 
 



 ليسيكو مصر
 ()شركة مساهمة مصرية

   5302يونيو  03فى ة المالية المنتهية الفتر المجمعة عن الدورية  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 

 - 20 - 

 
 ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلةا -06
 

 تتمثل األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة فى البنود اآلتية:
  

00/05/5302  03/7/5302  
ــات   أصــول  إلتزامــات  أصــول  إلتزامـ

  هجنيــــــــــــــــــــــــــــ  هجنيــــــــــــــــــــــــــــ  هجنيــــــــــــــــــــــــــــ  هجنيــــــــــــــــــــــــــــ
        

 اليةخسائر مرحلة للسنوات الت (544 500)  --  (436 666)  --
 األصول الثابتة --  36 440 030  --  38 880 822

 المخزون (4 136 526)  --  (3 628 360)  --
إجمالى )األصول( / االلتزامات  (2 740 002)  07 223 403  (2 372 046)  06 664 655

 الضريبية المؤجلة
 صافى االلتزامات الضريبية المؤجلة --  00 626 607  --  00 602 000

 
 المخصصات -53

  
  الرصيد فى  فـروق  المستخدم من  تدعيم  الرصيد فى

  0/0/5302  ترجمـة  المخصصات  المخصصات  03/7/5302
  هجنيـــــــــــــــــــ  هجنيـــــــــــــــــــ  هجنيـــــــــــــــــــ  هجنيـــــــــــــــــــ  هجنيـــــــــــــــــــ

 رجة بااللتزاماتمخصصات مد         
 طويلة االجل

 مخصص مكافأة ترك الخدمة 8 665 602  286 010  (155 431)  846 605  0 038 106
 مخصص مطالبات 1 602 600  60 648  (340 466)  --  1 353 420
702 063 03  632 626  (603 230)  626 062  445 274 6  

مخصصات مدرجة بااللتزامات          
 ةالمتداول

مخصص الخسائر المحتملة  24 420 151  --  (4 158 666)  2 400 000  22 662 455
 والمطالبات 

222 775 55  333 233 5  (767 026 2)  --  020 253 52  
 اإلجمـاـلى 00 646 300  062 626  (2 770 757)  0 026 632  05 420 376

 
 التالى العامأقساط تستحق السداد خالل  -50
 

 00/05/5302  03/7/5302 إيضاح 
 جنيــــــــــــــــــــــــــــه  جنيــــــــــــــــــــــــــــه رقم 

 43 526 412  43 526 411 (18) أقساط القروض طويلة األجل                    
 1 288 831  6 101 (10)  أقساط االلتزامات طويلة األجل األخرى

  265 204 20  020 436 22 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -55
 
 00/05/5302  03/7/5302 إيضاح 
 جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه رقم 

 65 126 666  01 646 642  موردون 
 36 606 616  38 060 104  أوراق دفع

 4 881 003  5 461 685 (20) مستحق ألطراف ذوى عالقة
 8 138 104  6 102 000  ة للتأمينات االجتماعية ومصلحة الضرائبالهيئة القومي

 10 225 320  4 350 188  ضرائب الدخل –دائنون 
 120 080 656  152 420 261  مصروفات مستحقة

 22 801  22 801  تأمينات للغير
 30 050 368  34 023 566  دائنون متنوعون

 6 142 366  11 822 461  جارى مصلحة الضرائب على المبيعات
 306 626  306 626  دائنو توزيعات

 1 820 662  1 802 122  دائنو شراء أصول ثابتة
 38 660 101  22 066 032  حصة العاملين فى أرباح بعض شركات المجموعة

  470 006 026  222 064 073 
 

 إيرادات أخرى -50
 
 5302  5302 
 إبريل 0من  

 يونيو 03حتى  
 يناير 0من  
 يونيو 03حتى  

 إبريل  0من  
 يونيو 03حتى 

 يناير  0من  
 يونيو 03حتى 

 جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه 
 66 416  (306)  28 000  -- صافى األرباح الرأسمالية 

 1 502 432  553 646   1 362 806  661 140 مبيعات خردة
 2 460 233  1 816 580   2 453 862  1 306 564 إيرادات أخرى

 1 306 606  110 662   --  -- مخصصات انتفى الغرض منها
 842 050 2  564 462 0   646 040 5  676 230 2 
 

 مصروفات أخرى -52
        

 2 100 000  1 050 000   3 000 000  1 500 000  مخصص المطالباتتدعيم 
مكافللللأة تللللرك مخصللللص تللللدعيم 
 الخدمة

001 85  605 146   104 80  424 136 

هالك األصلللللللللللللول غيلللللللللللللر سلللللللللللللتا
 الملموسة

813 165  006 284   042 80  655 161 

 2 634 503  685 061   --  -- مصروفات متنوعة
 2 304 016  1 181 502   2 406 080  1 208 666 بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 210 686 2  646 456 2   206 022 0  240 063 6 
 

 االيرادات التمويلية -52
        

 2 065 163  308 016  643 505  22 653 ايرادات فوائد
 6 683 826  6 683 826  10 441 160  2 058 210 فروق عمالت أجنبية

 163 000 2  620 342 00  224 540 03  465 304 05 
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 مصروفات تمويلية -57
 5302  5302 
 إبريل 0من  

 يونيو 03حتى 
 يناير 0من  

 يونيو 03حتى 
 إبريل 0من  

 يونيو 03حتى 
 يناير 0من  

 يونيو 03حتى 
 جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه 
        

 48 300 308   24 056 004  40 450 600  20 106 600 مصروفات تمويلية
التغيلللللللللر فلللللللللى القيملللللللللة العادللللللللللة 

  بغرض المتاجرة لحستثمارات 
365  666 32  --  -- 

 320 036 53  667 260 23  432 327 52  046 044 26 
 

 ربحية السهم -56
 

 كاألتى:  2015 يونيو 30 فى يةالمنتهالفترة تم احتساب ربحية السهم عن 
 

 03/7/5302  03/7/5302 
    

 04 802 801  6 006 322 صافى ربح الفترة 
 00 000 000  00 000 000 عدد األسهم

 000  3034 السهم )جنيه / سهم( ربحية
 

 أطراف ذوى عالقة -54
   
 :المعامالت مع الشركات التابعة والشقيقة  –

 
  طبيعة التعامل عاملحجم الت 03/7/5302  00/05/5302

   جنيـــــــــــــــــــــــــه جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه
 مستحق من أطراف ذوى عالقة     
 ميوركس للصناعة والتجارة )ش. م. ل(  مبيعات 30 300 866  21 432 624   30 610 064 
  ضأوراق قب -- 333 833   654 636 
 033 583 31   658 866 21    
 ليسيكو السعودية )فرع( مبيعات 2 221 216  30 205 004   26 204 101 

  جارى 45 568  855 326   806 826
 610 613 26   210 041 31    
أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات الخزفية   جارى -- 0 800   0 102 

 اللبنانية )ش. م. ل(
 سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة أتعاب مساعدة فنية -- 446 123   --

 الخليج للتجارة واإلستثمار جارى -- 300 100   300 100 
 مجموع المستحق من أطراف ذوى العالقة   20 272 664   70 667 352 
شركة  المستحق مناإلضمحالل  فى قيمة    (300 100)  (300 100)

 رالخليج للتجارة واإلستثما
 652 262 70   764 572 20    
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     
 )ش. م.ل( ميوركس للصناعات والتجارة مشتريات 1 565 888  235 852   214 561 
 LIFCO إيجار -- 151 642   142 400 
أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات الخزفية  جارى -- 114 202   108 303 

 اللبنانية )ش. م. ل(
 سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة أتعاب مساعدة فنية 14 614 560  4 656 666   4 306 621 
 مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة   2 270 762   2 660 340 
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 بيانات عن قطاعات اإلنتاج بالمجموعة -56
  

 عة:فيما يلى بيانات عن قطاعات إنتاج الصحى والبالط وخالطات المياه بشركات المجمو 
 

 قطاع إنتاج الصحى أوال:
  

 03/7/5302  03/7/5302 حجم المبيعات )باأللف قطعة(
    

 1 116  1 024 مصلر
 64  48 لبنلان

 1 641  1 518 تصديلر
 5 452  5 244 إجمالي حجم المبيعات )باأللف قطعة(

    
 04502  06303 إيرادات المبيعات )بالمليون جنيه(

 135.4  143.0 جنيه / قطعة(متوسط سعر البيع )
    

 54202   56004 إجمالي تكلفة المبيعات )بالمليون جنيه(
 64  6405 مجمل الربح )بالمليون جنيه(

 
 قطاع إنتاج البالط ثانيا:

 
    حجم المبيعات )باأللف متر مربع(

    
 13 200  11 042 مصلر
  616  566 لبنلان

 3 631  2 364 تصديلر
 06 404  00 662 حجم المبيعات )باأللف متر مربع(إجمالي 

    
 230073  00300 إيرادات المبيعات )بالمليون جنيه(

 22.6  23.6 متوسط سعر البيع )جنيه / متر مربع(
    

 526  57202 إجمالي تكلفة المبيعات )بالمليون جنيه(
 02207  7206 مجمل الربح )بالمليون جنيه(

 
 تاج خالطات المياهقطاع إن ثالثا:

 
    حجم المبيعات )بالقطعة(

    
 66 660  64 254 مصر
 422  356 تصدير

 63 363  72 700 إجمالي حجم المبيعات )بالقطعة(
 5000  52 ايرادات المبيعات )بالمليون جنيه(
 326.58  381.6 متوسط سعر البيع )جنيه / قطعة(

    
 0206  0205 ن جنيه(إجمالى تكلفة المبيعات )بالمليو

 605  604 مجمل الربح )بالمليون جنيه(
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 تكلفة العمالة بشركات المجموعة -03
 

             2015 يونيو 30فى  يةالمنتهالفترة بلغ إجمالى تكلفة العمالة من أجور ومرتبات وما فى حكمها عن 
 (.2014 يونيو 30فى  ةيالمنتهالفترة مليون جنيه عن  116.2مليون جنيه )مقابل  120.6مبلغ 

   
 االلتزامات المحتملة -00

  
 خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح الغير بيانها كالتالى: 00-0

 
 00/05/5302 03/7/5302 العملـــــة

   
 11 621 060 12 650 631 جنيله مصرى

 
 المستندية االعتمادات 00-5

 
   العملـــــة

 10 230 208 2 650 021 جنيله مصرى
 

 ف القضائىالموق -05
    

قامت هيئة الكهرباء فى لبنان بمطالبة الشركة اللبنانية للصناعات الخزفية )شركة تابعة( بسداد مبلغ           
( تمثل قيمة إستهالك الكهرباء غير المسددة مصرى ليون جنيهم 4.3مليون ليرة لبنانية )المعادل لمبلغ  055

امت الشركة التابعة برفع دعوى أمام القضاء اللبنانى . ق2003حتى أغسطس  1666عن الفترة من مارس 
ضد الهيئة المذكورة للمطالبة بعدم السداد وما زال النزاع متداول أمام القضاء اللبنانى حتى تاريخ إعداد 
القوائم المالية المجمعة، هذا وال يمكن تحديد ما سوف تسفر عنه نتيجة هذه القضية فى هذا التاريخ. هذا ولم 

 شركة التابعة بتكوين أية مخصصات لمقابلة نتائج الدعوى. تقم ال
   

 االرتباطات الرأسمالية -00
 

:  2014 ديسمبر 31) مليون جنيه مصرى 6.5مبلغ   2015 يونيو 30راسماليه في الرتباطات اال بلغت
 (.مصرى مليون جنيه 4.4
 

 المالية األدوات -02
  

والبنوك سحب على المكشوف والمدينون والدائنون القيمة تتمثل األدوات المالية فى أرصدة النقدية بالبنوك 
 الدفترية لهذه األدوات تمثل تقدير معقول لقيمتها العادلة.

 
 فيما يلي ملخص للطرق واالفتراضات المستخدمة فى تقدير القيمة العادلة لددوات المالية:

 
ى تللاريخ الميزانيللة بللدون خصللم أى القيمللة العادلللة لللدوراق الماليللة تعتمللد علللى أسللعار السللوق المعلنللة فلل -

 تكاليف لتنفيذ هذه المعامالت.
 
بالنسللبة ألرصلللدة الملللدينون واللللدائنون )التجللاريون ووخلللرون( المسلللتحقة خلللالل أقللل ملللن علللام، فللللن قيمتهلللا  -

 االسمية تعكس القيمة العادلة.
 

 إدارة مخاطر األدوات المالية -02
   

 خطر الفوائد 02-0
 

لتغيرات فى أسعار الفوائد عكسيًا على نتيجة األعمال والتدفقات النقدية يتمثل خطر الفوائد في أن تؤثر ا
وتعتمد الشركة القابضة فى تمويل رأس مالها العامل على البنوك سحب على المكشوف وفقًا لمعدالت فائدة 
ل متغيرة. وتعتمد الشركة القابضة فى تمويل أصولها وتوسعاتها على حقوق المساهمين والقروض طويلة األج

 وفقًا ألفضل المعدالت السائدة فى ذلك الوقت.
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 خطر االئتمان 02-5
 

يتمثل خطر االئتمان فى ملقدرة العمالء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم واحتمال تعرض 
الشركة القابضة لفقد هذه المديونيات وتواجه الشركة القابضة هلذا الخطر بوضع سياسات بيعية حي  ال يتم 

 آلجل إال بعد دراسة واستعالم عن العمالء المتعامل معهم وأخذ الضمانات الكافية.البيع ا
 

 خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية 02-0
 

يتمثل خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف الذى يؤثر على 
ول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت المدفوعات بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى إعادة تقييم األص

األجنبية. ونهرًا لعدم استقرار أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار التحويل السائدة فلن خطر تقلبات 
 أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر مرتفع.

 
 الموقف الضريبى -07
 

 الموقف السنوات نوع الضريبة
   

منذ بدء النشاط  لمنقولةوالقيم ا ضرائب شركات األموال
 2008وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النهائيةالقابضة قامت الشركة 
 اإللتزامات الضريبية.

   
 الضريبية بالنماذج اإلخطار وتمالضريبى  الفحص تم 2000/2006 

 فى النماذج على باالعتراضالقابضة  الشركة وقامت
 .القانوني الميعاد

 عد.لم يتم الفحص ب 2010/2013 
   

بالتسوية النهائية وسداد كافة القابضة قامت الشركة  2000حتى  ضريبة مرتبات
 االلتزامات الضريبية بالكامل.

   
 لم يتم الفحص الضريبي بعد. 2006/2013 

منذ بدء النشاط  ضريبة الدمغة
 2010وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النهائيةالقابضة قامت الشركة 
 ية.اإللتزامات الضريب

 
 

 1/1/2011من 
 حتى   تاريخه

  .بعد الضريبي الفحص يتم لم
   

 .تم الفحص الضريبى وسداد كافة اإللتزامات الضريبية 2012حتى  المبيعاتالضريبة العامة على 
   
 لم يتم الفحص بعد. 2013 
   

مؤقتة لمدة ثال  بفرض ضريبة إضافية سنوية  2014لسنة  44صدر القانون رقم  2014يونيو  4بتاريخ  07-0
( على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل %5سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة )

األشخاص الطبيعيين أو أرباح األشخاص االعتبارية طبقًا ألحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم ربطها 
 .2014يونيو  5ن اعتبارًا من وتحصيلها وفقا لتلك األحكام، ويعمل بهذا القانو 

 
وقد تضمن هذا القانون أحكاما  2014لسنة  53صدر القرار الجمهورى بقانون رقم  2014يونيو  30وبتاريخ 

 من أهمها ما يلى: 2005لسنة  61بتعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 
 
 فرض ضريبة على توزيعات األرباح. -1
 ألرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص واألوراق المالية.فرض ضريبة على ا -2
 

 التنفيذية الالئحة احكام بعض بتعديل 2015 لسنة 182 رقم الوزاري القرار صدر 2015 ابريل 6 بتاريخ
 .2005 لسنة 661 رقم المالية وزير بقرار الصادرة الدخل على الضريبة لقانون

 


