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 ليسيكو مصر
 )شركة مساىمة مصرية(

                                                  9009 سبتمبر 30المنتيية فى المالية  الفترةقائمة الدخل المجمعة عن 
                                           

 9008  9009 إيضاح  
 

 مــــــرق
 يوليو 0من 

 سبتمبر 30 حتى
 يناير 0من  

 سبتمبر 30حتى 
 يوليو 0من  

 سبتمبر 30 حتى
 يناير 0من  

 سبتمبر 30حتى 
         

 2 049 225 727   691 210 793   1 827 480 679   590 831 848   صافى المبيعات
 (1 676 011 561)  (585 978 360)  (1 590 722 359)  (536 141 426) (4) تكمفة المبيعات

 373 904 066   005 939 433   936 758 390   54 690 499   مجمل الربح
         

 91 331 112   4 810 251   10 305 170   3 041 882  (5) إيرادات أخرى
 (120 608 515)  (41 150 610)  (110 103 393)  (35 514 713)  فات توزيعمصرو 

 (136 705 863)  (47 629 078)  (136 326 805)  (45 535 126)  مصروفات إدارية 
 (37 188 396)  (15 972 379)  (31 846 888)  (10 289 307) (6) مصروفات أخرى

 070 049 504   5 990 607   (30 903 596)  (33 606 849)  أرباح التشغيل)خسائر( / 
         

 5 094 608   5 091 458   4 904 393   2 412 296   استثمارات إيرادات
 4 313 234   1 352 585   3 414 744   963 201  (7) إيرادات تمويمية 

 (180 771 295)  (57 743 399)  (157 168 524)  (52 101 514) (8) مصروفات تمويمية
 (0 390 949)  (46 008 739)  (080 069 983)  (89 339 859)  قبل الضرائبالخسارة 

         
 (29 205 501)  (8 531 443)  (21 065 248)  (4 353 631) (9) الفترةارائب الدخل عن 
 5 200 696   333 395   (1 545 725)  (327 483)  ارائب الدخل مؤجمة

 (95 395 754)  (54 906 787)  (909 673 956)  (87 003 973)  الفترة خسارة صافى
         

         : مستحق لكل من
 (21 459 383)  (50 774 210)  (203 008 400)  (88 062 500)  مساىمى الشركة القاباة
 (3 866 371)  (3 432 577)  334 444   1 048 527   الحقوق غير المسيطرة 

 (95 395 754)  (54 906 787)  (909 673 956)  (87 003 973)  ترةخسارة الف صافى
 (97,0)    (54,9)   (10) )جنيو / سيم( السيم خسارة

 
  المجمعة.الدورية  جزءًا ر يتجزأ من ىذه القوائم المالية( 36( إلي رقم )1المرفقة من رقم ) اإليااحاتتعتبر 
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 ليسيكو مصر
 )شركة مساىمة مصرية(

 9009 سبتمبر 30المنتيية فى  المالية الفترةدخل الشامل المجمعة عن قائمة ال
 

 9009  9008 
 يوليو 0من  

 سبتمبر 30 حتى
 يناير 0من  

 سبتمبر 30حتى 
 يوليو 0من  

 سبتمبر 30 حتى
 يناير 0من  

 سبتمبر 30حتى 
 جنيـــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــوجنيـــــــ  جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو 

        الدخل الشامل األخر
 (25 325 754)  (54 206 787)  (202 673 956)  (87 013 973) الفترة خسائر صافى

        بنود قد يتم تبويبيا الحقا بقائمة الدخل
 22 384 790   991 000   (100 156 452)  (2 599 778) فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة

 (9 940 964)  (53 905 787)  (309 830 408)  (89 603 750) اجمالى الدخل الشامل عن الفترة
         اجمالى الدخل الشامل

        يوزع كما يمي:
 (5 856 619)  (50 398 615)  (309 183 065)  (90 654 222)  القاباةالشركة  مساىمى

 2 915 655   (2 817 172)  6 352 657   1 040 471  لحقوق غير المسيطرة ا
 (9 940 964)  (53 905 787)  (309 830 408)  (89 693 750) إجمالي الدخل الشامل عن الفترة 

 
  المجمعة الدورية ( تعتبر متممة ليذه القوائم المالية36)رقم ( إلى 1)رقم من  المرفقةاإليااحات. 
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 مصر ليسيكو
  ()شركة مساىمة مصرية

   9009 سبتمبر 30المنتيية فى  الفترةقائمة التغير فى حقوق الممكية المجمعة عن 

ـــــــــان ــــ 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

 صافـى 
 ربح  / )خسارة(

 الفتــــرة

 

 خزينة اسيم

ــــإجمال  ــ ــ  ى ــ
 حقوق المساىمين 
 بالشركة القابضة

 
 حقوق 

 غير مسيطرة

 
 إجمالى

 حقوق الممكية 
ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوجنـي  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

 0 004 730 509   08 665 774   986 064 738   (48 089 065)  37 990 809    38 594 669   ¤ 558 500 339   400 000 000  9007ديسمبر  30الرصيد فى 
 --  --  --  --     802 220 37  (802 220 37) --  -- المحول إلى األرباح المرحمة 

توزيع اسيم الخزينة عمى مساىمى الشركة 
 القاباة كأسيم مجانية

--  --   (065 182 48)  --  065 182 48  --  --  -- 

 (10 438 037)  (2 706 287)  (7 731 750)  --  --  (7 731 750)  --  -- تسويات 
 22 384 791   6 782 026   15 602 765   --  --  --  15 602 765    -- فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية

   --  (383 459 21)  --  (383 459 21)  (371 866 3)  (754 325 25) --  --   الفترة خسارةصافى 
             ¤     990 350 509   08 875 049   979 476 370   --  (90 459 383)  09 830 656   ¤ 574 004 097   400 000 000 9008سبتمبر  30 فيالرصيد 

 903 007 769  99 759 335   880 355 434   --  (004 339 969)  90 309 879   ¤ 573 385 594   400 000 000 9008ديسمبر  30الرصيد فى 
 --  --  --  --    (969 332 114)   969 332 114 --  -- المحول إلى األرباح المرحمة 

يق معيار المحاسبة الدولي األثر التراكمي لتطب
 عقود اإليجار  16رقم 

-- 
 

--   (534 773 1) 
 

-- 
 

--  (534 773 1) 
 

-- 
 
(534 773 1) 

 99 327 579   (12 475 891)  111 803 470   --  --  111 803 470   --  --  تسويات
 (100 156 452)  6 018 213   (106 174 665)  --  --  --  (106 174 665)  -- فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية

   --  (400 008 203)  --  (400 008 203)   444 334   (956 673 202) --  --   الفترة خسارةصافى 
    846 999 06  (400 008 903)  --   305 309 680   000 699 06   406 830 697 467 900 859   400 000 000 9009سبتمبر  30 فيالرصيد 
 

 ( جزءًا ر يتجزأ من ىذه القوائم36( إلي رقم )1تعتبر اإليااحات المرفقة من رقم ) المجمعة.الدورية  المالية   
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 ليسيكو مصر
 )شركة مساىمة مصرية(

 9009 سبتمبر 30المنتيية في  الفترةقائمة التدفقات النقدية المجمعة عن 
 

 9008 سبتمبر 30  9009 سبتمبر 30 إيضاح 
 جنيــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــو مــــرق 

     التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات
 (21 459 383)  (203 008 400)  )خسارة( الفترة صافي

     تسويات
 79 119 792   89 722 129  (11) وفروق الترجمةإىالك األصول الثابتة 

 383 482   2 394 613   وق الترجمةاستيالك األصول غير الممموسة وفر 
 25 568 873   5 415 345             وفروق الترجمةتدعيم مخصصات 

 36 542 718   44 988 044   األرباح فيحصة العاممين 
 (50 910 451)  (85 965)  رأسمالية خسائرصافى 

 --  855 714   موسةصافي خسائر أصول غير ممم 
 29 205 501   21 065 248   ارائب الدخل 

 (5 174 449)  1 207 028   ارائب الدخل المؤجمة
 (55 240)  (73 782)  رد اإلنخفاض في قيمة المخزون 

 (2 556 630)  2 712 242   الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية روراق القبض طويمة ارجل 
 209 368   (6 123 234)  التغير فى الحقوق غير المسيطرة

 7 871 014   5 628 826   التغير فى احتياطى الترجمة
  (099 309 35)   595 744 98 

      التغير فى رأس المال العامل
 (31 434 317)  73 863 792   فى المخزون التغير
 (155 605 535)  70 836 876   العمالء والمدينينفي  التغير

 66 355 802   30 123 676   التغير في الموردين والدائنين
 )11 153 968(  (36 635 661)  اريبة الدخل المسددة
 (32 859 288)  (16 331 320)  مخصصات مستخدمة

 (65 959 700)  86 555 070   التشغيل نشطةأ في( المستخدمةالمتاحة من/) النقدية التدفقات صافى
     

     االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
 (68 430 975)  (48 824 041) األصول الثابتة  ع في شراءالمدفو 

 (130 882)  (702 524) األصول غير الممموسةشراء المدفوع فى 
 --  1 220 769  ارستثمارات األخرىالمحصل من بيع 

 61 013 000   1 488 623  متحصالت من بيع أصول ثابتة وأصول غير ممموسة
 7 410 000   (11 050 000)  ض طويمة األجلالنقص فى اوراق قب)الزيادة( 

 (038 857)  (57 867 073)  االستثمار أنشطة في النقدية المستخدمة التدفقات صافى
     

     التمويل أنشطة النقدية من التدفقات
 (28 162 500)  63 096 000   لقروض طويمة األجل ( من االمسددالمحصل / )

 (35 738 748)  (48 471 042)  في اررباحالمدفوع من حصة العاممين 
 (63 900 948)  04 694 958   التمويل أنشطة فى النقدية المستخدمة التدفقات صافى
 (099 999 806)  43 309 956   الفترةالتغير فى النقدية وما فى حكميا خالل  صافى

 (0 099 080 359)  (0 045 080 744) (18) في أول يناير النقدية وما فى حكميا
 (0 959 074 075)  (0 000 867 788) (08)  سبتمبر  30 فى النقدية وما فى حكميا

 
 ( جزءًا ر يتجزأ من ىذه القوائم المالية36( إلي رقم )1تعتبر اإليااحات المرفقة من رقم ) المجمعة. الدورية 
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 نبذة عن الشركة القابضة والشركات التابعة -0
 

تتمثل فى الشركة   2019 سبتمبر 30فى  المنتييةالمالية  الفترةعن لمشركة فى و القوائم المالية المجمعة 
 القاباة والشركات التابعة )والمشار الييم بالمجموعة او منفصمين بشركات المجموعة(.

 
 ليسيكو مصر )الشركة القابضة( 0-0

وزارة قرار بموجب  1975)شركة مساىمة مصرية( بتاريخ األول من نوفمبر مصرتأسست شركة ليسيكو 
 72رقم اإلستثمار والشركة خااعة ألحكام قانون  1975لسنة  142 ارقتصاد والتعاون ارقتصادي رقم

نتاج جميع القاباة ومن أغراض الشركة  ،1997لسنة  8والذى الغى القانون  2017لسنة  صناعة وا 
نتاج األدوات الصحية وكافة أنواع ال  والتأجير التمويمى. بالطالصناعات الخزفية ويدخل فييا صناعة وا 

 
 الشركات التابعة 0-9

فيما يمى بيان بالشركات التابعة والمتامنة بالقوائم المالية المجمعة وكذا نسبة مساىمة الشركة 
 فى كل منيا: القاباة

 نسبة المساىمة بمد المنشأ 
  03/9/9900 30/09/8900 
  : : 

 99.99 99.99 مصر )ش.م.م( ليسيكو لمصناعات الخزفية
 99.83 99.83 مصر تى.جى.اف لالستشارات والتجارة )ش.م.م(

 99.33 99.33 مصر )ش.م.م( ليسيكو لالستثمارات المالية
 100 100 المممكة المتحدة المحدودة UKليسيكو 

 94.77 94.77 لبنان )ش.م.ل( شركة الصناعات الخزفية المبنانية
 99.97 99.97 مصر )ش.م.م( شركة السيراميك الدولية

 70 70 مصر شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك )ش.م.م( 
 99.97 99.97 مصر شركة السيراميك األوروبى )ش.م.م( 

ليسيكو بمس  - لمتجارة )ش.م.م سارجمينشركة 
 لمتجارة سابقا(

 99.85 99.85 مصر

 69.85 69.85 مصر سارديزين )ش.م.م( -شركة برج لخالطات المياه 
 

 وائم الماليةاسس اعداد الق -9
 

 اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالية  9-0
أعدت القوائم المالية المجمعة طبقًا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية وتفسيراتيا التى يتم إعدادىا 

 بواسطة مجمس معايير المحاسبة الدولية.
 

 عممة العرض والتعامل 9-9
ذى يمثال عمماة التعامال ة المجمعة ىى الجنيو المصرى. والالماليعممة التعامل المستخدمة في عرض القوائم 

 الخاصة بالشركة.
 

 استخدام التقديرات والحكم الشخصى 9-3
وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي  المجمعة يتطمب إعداد القوائم المالية -

والقيم المعرواة لألصول وارلتزامات واإليرادات  والتقديرات وارفترااات التي تؤثر عمى تطبيق السياسات
بيا في اوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. ىذا  والمصروفات. تعد التقديرات وارفترااات المتعمقة

 وقد تختمف النتائج الفعمية عن تمك التقديرات.
 يتم إعادة مراجعة التقديرات وارفترااات المتعمقة بيا بصفو دوريو. -
ارعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فييا إذا كان التغيير يؤثر يتم  -

 عمى ىذه الفترة فقط، أو في فترة التغيير والفترات المستقبمية إذا كان التغيير يؤثر عمى كمييما.
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 اساس القياس   9-4
 ة التاريخية فيما عدا:يتم اعداد القوائم المالية المجمعة عمى أساس التكمف

 المشتقات يتم قياسيا بالقيمة العادلة. -
 يتم تقييم األدوات المالية، المقومة بالقيمة العادلة عن طريق قائمة الدخل، بالقيمة العادلة. -
 يتم قياسيا بالقيمة العادلة. البيعاألدوات المالية المقتناه بغرض  -

 
 قطاعات تشغيمية -3

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

 
 قطاع إنتاج الصحى أوال:

  
 9008 سبتمبر 30   9009 سبتمبر 30 حجم المبيعات )باأللف قطعة(

    
 1 332  1 116 مصار
 82  99 لبناان

 2 603  2 395 تصديار
 4 007  3 600 إجمالي حجم المبيعات )باأللف قطعة(

    
 5,0939  0 00904 ات المبيعات )بالمميون جنيو(إيراد

 5,308  307.3 متوسط سعر البيع )جنيو / قطعة(
    

 87,935  93705 إجمالي تكمفة المبيعات )بالمميون جنيو(
 6,303  07009 مجمل الربح )بالمميون جنيو(

 
 قطاع إنتاج البالط ثانيا:

 
    حجم المبيعات )باأللف متر مربع(

    
 15 411  12 321 صارم

 346  486 لبناان
 3 501  3 881 تصديار

 09 988  06 688 إجمالي حجم المبيعات )باأللف متر مربع(
    

 0,759  66008 إيرادات المبيعات )بالمميون جنيو(
 0,39  39.6 متوسط سعر البيع )جنيو / متر مربع(

    
 9,700  69909 إجمالي تكمفة المبيعات )بالمميون جنيو(

 9,50  3009 )بالمميون جنيو( / الخسائر مجمل الربح
 

 قطاع إنتاج خالطات المياه ثالثا:
 

    حجم المبيعات )بالقطعة(
 71 287  61 631 مصر

 1 924  12 تصدير 
 73 900  60 643 إجمالي حجم المبيعات )بالقطعة(
 6,57  5607 ايرادات المبيعات )بالمميون جنيو(

 2,787  920.5 سعر البيع )جنيو / قطعة(متوسط 
    

 9,38  3903 إجمالى تكمفة المبيعات )بالمميون جنيو(
 7,08  9404 مجمل الربح )بالمميون جنيو(
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 تكمفة مبيعات  -4
 9009  9008 
 يوليو 0من  

 سبتمبر 30حتى  
 يناير 0من  
 سبتمبر 30حتى  

 يوليو 0من  
 سبتمبر 30حتى  

 يناير 0من  
 سبتمبر 30ى حت 

 جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو 
        

 1 640 572 790  572 491 533   1 547 083 911  521 283 234  تكمفة المبيعات 
        يضاف:

 35 438 771  13 486 827   43 638 448  14 858 192  اححصة العاممين فى األرب
  496 040 536  359 799 590 0   360 978 585  560 000 676 0 
 

 إيرادات أخرى -5
        

 50 910 451  900   85 965   -- صافى األرباح الرأسمالية 
 6 293 714  2 134 354   4 621 324   1 088 152  مبيعات خردة

 31 570 317  2 101 961   5 597 881  1 953 730  ت أخرىإيرادا
خصاام أوراق قااايض طويمااة األجااال لقيمتياااا 

 الحالية
--  --   036 573  630 556 2 

  889 040 3  070 305 00   950 800 4  009 330 90 
 

 مصروفات أخرى -6
        

 24 472 625  7 987 985   15 672 150  5 252 889  تدعيم مخصص المطالبات 
 --  (3 316)  --  -- استيالك األصول غير الممموسة

 7 110 695  6 107 813   8 097 636  2 331 112  مصروفات متنوعة
 5 605 076  1 879 897   5 364 860  1 733 851  بدرت أعااء مجمس اإلدارة الشركة القاباة

خصاااااااام أوراق القاااااااابض طويمااااااااة ارجاااااااال 
 --  --  2 712 242  971 455   لقيمتيا الحالية

  307 989 00  888 846 30   379 979 05  396 088 37 
 

 االيرادات التمويمية -7
        

 4 313 234  1 352 585   3 414 744   963 201  ايرادات فوائد
  900 963   744 404 3   585 359 0  934 303 4 
 

 مصروفات تمويمية -8
        

 173 947 376  55 845 348   143 964 367  48 483 550  مصروفات تمويمية
 6 823 919  1 898 051   13 204 157   3 617 964  فروق عمالت أجنبية

  504 000 59   594 068 057   399 743 57  995 770 080 
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 الفترةعن ضريبة الدخل  -9
 9009  9008 
 يوليو 0من  

 سبتمبر 30حتى  
 يناير 0من  
 مبرسبت 30حتى  

 يوليو 0من  
 سبتمبر 30حتى  

 يناير 0من  
 سبتمبر 30حتى  

 جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــــــو 
 29 100 726  8 531 443  17 461 523  4 353 631  اريبة الدخل عن الفترة

 104 775  --  3 603 725  --   بة توزيعاتاري
  630 353 4  948 065 90  443 530 8  500 905 99 

 
 خسارة السيم -00
 

 كاألتى: 2019 سبتمبر 30المنتيية فى المالية  الفترةالسيم عن خسارة  سابتم احت
 
 9008 سبتمبر 30  9009 سبتمبر 30 
 جنيــــــــــــــو  جنيــــــــــــــو 

 (21 459 383)  (203 008 400) الفترة )جنيو( خسارة صافى
 80 000 000   80 000 000  القائمة خالل الفترة  عدد األسيم

 (0097)  (9054) السيم )جنيو / سيم(خسارة  
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 ةبتاألصول الثا -00

 
  مبانــى  أراضــى

 تحسينات
  آالت ومعدات  مستأجرة بأماكن

 وسائل
  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

 اث ــــــــــثأ
 ومعدات مكاتب
 اإلجمالي  حق االنتفاع  وحاسبات آليـــــة

ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  جنيـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  جنيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــو  جنيـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيـــ
                  التكمفة

    890 900 05   343 490 990 0   986 760 74  040 596 050   668 800 38  --   500 800 080 9 405 857 933   065 063 490  0/0/9009فى 
 (36 136 146)  --  (615 389)  --  (2 076 134)  ¤ (19 547 989)  (507 532)  (10 170 006)  (3 219 096( فروق ترجمة

 24 247 075   13 683 253   513 002   7 269 789  802 755   366 875   1 357 276   254 125   -- الفترةإاافات 
 (4 169 486)  --  --  --  (384 181)  (3 785 305)  --  --  -- الفترةاستبعادات 

    565 060 06  994 594 098 0   496 003 73  899 795 057   980 698 38   953 683 03   954 750 065 9 405 940 359   060 944 394  30/9/9009فى 
                  

                  مجمع اإلىالك
 0 404 970 340   --  34 375 909   003 397 878  68 665 064   964 050 648   03 094 304   900 987 535   -- 0/0/9009فى 

 (25 599 605)  --  (557 177)  --  (2 018 015)  (17 941 801)  (332 658)  (4 749 954)  -- فروق ترجمة
األثر التراكمي لتطبيق معيار 

منذ  16المحاسبة الدولي رقم 
 بداية سريان عقد اإليجار

--  --  --  --  --  --  --   439 667 6   439 667 6 

   266 990 9   282 889   268 554 1   592 185 79 1 963 933   50 690 143   1 185 345   12 912 355   -- الفترةاىالك 
 (4 050 406)  --  --  --  (384 181)  (3 666 225)  --  --  -- مجمع اىالك ارستبعادات

    007 708 34   707 990 8   360 074 460 0 093 388 044  68 996 800   993 039 765   04 047 000   909 449 936    30/9/9009فى 
                  صافى القيمة الدفترية

  604 577 593   5 460 546   3 990 970   34 407 685  4 876 695   905 399 059   9 003 564   086 490 406   ¤ 060 944 394  30/9/9009فى 
  مميون جنيو مشتراة بمعرفة الشركة القاباة بموجب عقود ابتدائية غير مسجمة. 6.5مميون جنيو ،  1.8ااي والمباني عقارات بمغت تكمفتيا تتامن األر  -
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  مبانــى  أراضــى 
 تحسينات 

  آالت ومعدات  مستأجرة بأماكن
 وسائل

  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

أثاث ومعدات 
 مكاتب 

 وحاسبات آليـــــة

 

 اإلجمالي
ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  جنيـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  جنيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــو  جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيـــ

                التكمفة 
     854 503 04   390 749 077 0   430 077 73   430 099 039   896 393 37   000 599 095 9 405 595 396    075 396 704  0/0/9008فى 

 (9 002 498)  63 837   --  (75 373)  ¤ 1 200 260    (154 337)   (9 896 741)   (140 144)  فروق ترجمة
 105 767 855   1 429 204   18 503 609   3 220 952   71 519 708   865 804    10 228 578    --  العامإاافات 

 (40 553 947)  (16 269)  --  (1 462 023)  (28 978 015)  (4 500)  --  (10 093 140) العاماستبعادات 
     890 900 05   343 490 990 0   986 760 74   040 596 050   668 800 38   500 800 080 9 405 857 933    065 063 490  30/09/9008فى 

                
                مجمع اإلىالك

 0 334 899 777   39 939 996   000 508 683   67 093 940   994 454 004   00 697 679    099 903 065    --  0/0/9008فى 
 (4 623 263)  58 030   --  1 806   1 157 918    (117 733)   (5 723 284)   -- فروق ترجمة

    195 879 12   336 391 1   415 604 104 3 031 341   66 878 721   2 616 168    17 807 654    -- العاماىالك 
 (29 909 588)  (5 760)  --  (1 462 023)  (28 440 005)   (1 800)  --  -- مجمع اىالك ارستبعادات

 0 404 970 340   34 375 909   003 397 878   68 665 064   964 050 648   03 094 304    900 987 535    -- 30/09/9008فى 
                

                صافى القيمة الدفترية
 676 839 070   4 494 766   37 098 069   6 095 999   957 440 695   9 006 507    904 569 698    ¤ 065 063 490 30/09/9008فى 
 690 699 394   4 390 600   30 503 748   5 983 490   953 995 376   3 806 075    906 399 930     075 396 704 30/09/9007فى 
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  مشروعات تحت التنفيذ -09
 9008ديسمبر 30  9009سبتمبر  30 
ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ
24 393 425 ت تحت التركيب آر   630 713 2  

17 815 583 مبانى تحت اإلنشاء   905 124 1  
90 521  لشراء أصول ثابتة دفعات مقدمة   426 175  

2 153 788 اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة   137 179 2  
 307 453 44   098 093 6  

 
 أصول غير ممموسة -03

 شيرة المحل 
 تكاليف 

 تطويـر 
 ول أخرىأصـ 

  غـير ممموسة
 

ــــــي ــ ــ ــ ـاـل ــ ــ  اإلجمـ
ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــــــو  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

        التكمفـة
    094 975 05    756 938 9   436 486 43 95 979 656  0/0/9009فى 

 (3 337 541)  (99 464)  (1 943 040)  ¤ (1 295 037) فروق ترجمة
 702 524   --  702 524   ¤ -- إاافات الفترة

 (2 139 292)  (2 139 292)  --  ¤ -- استبعادات الفترة 
    508 034 04   --   097 709 38 94 677 609  30/9/9009فى 
        

 مجمع االستيالك وخسائر
 االنخفاض فى القيمة

      

 00 673 683   --  00 673 683   -- 0/0/9009فى 
 (1 485 402)  --  (1 485 402)  -- فروق ترجمة
 542 474   --  542 474   -- الفترةاستيالك 

 00 730 755   --  00 730 755   -- 30/9/9009فى 
 97 980 379   --  3 303 753   ¤ 94 677 609  30/9/9009صافى القيمة فى 
 30 809 753   9 938 756   3 600 340   95 979 656  30/09/9008صافى القيمة فى 

 
 استثمارات أخرى -04

   9008ديسمبر 30  9009سبتمبر  30 نسبة الممكية  
ــــــو :  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنـي

 13 330 826  12 110 135 :40 شركة ميوركس لمصناعة والتجارة )ش.م.ل(
 99 900  99 900 :99.9 شركة الخميج لمتجارة واإلستثمار

 21 656  21 578  استثمارات أخرى
  603 930 09  389 459 03 

     يخصم:
إااااامحالل فااااى قيمااااة ارسااااتثمار فااااى شااااركة 

 الخميج لمتجارة وارستثمار
 (900 99)  (900 99) 

  703 030 09  489 359 03 
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 أوراق قبض طويمة األجل -05
 9008ديسمبر 30  9009 سبتمبر 30 
 جنيــــــــــــــــــو  نيــــــــــــــــوج 

 20 050 000   31 100 000  القيمة ارسمية روراق القبض طويمة ارجل 
 (3 882 677)  (6 594 919) خصم اوراق القبض وفقا لقيمتيا الحالية *

 06 067 393   94 505 080  القيمة الحالية الوراق القبض طويمة االجل
 

  مشركة القاباة.لسعر الفائدة الفعال طبقًا ل عمى أوراق القبض طويمة ارجل الخصم يتم احتساب *
 

 المخـزون -06
 9008ديسمبر 30  9009سبتمبر 30  
 جنيـــــــــــــــو  جنيــــــــــــــــــــو  

 341 429 846   318 110 060  خامات ومستمزمات إنتاج وقطع غيار
 73 695 994   71 458 970  إنتاج تحت التشغيل

 685 706 334   626 369 139  إنتاج تام 
  069 938 005 0   074 839 000 0 

    : يخصم
 (33 593 351)  (32 249 858) ارنخفاض فى قيمة المخزون

  311 688 983   823 238 067 1 
 19 921 867   30 952 080  اعتمادات مستندية لشراء مخزون

  390 640 004 0   690 060 087 0 
 

 :الفترةفيما يمى حركة اإلنخفاض في قيمة المخزون خالل 
  الرصيد فى

 المستخدم من
 الرصيد فى  فـروق  األنخفاض في 

 
  0/0/9900  ترجمـة  قيمة المخزون  30/9/9900

ــــــــــــــــو ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــ  جنـي ــ   ــــــــــوجنـي
 ارنخفاض فى قيمة المخزون 33 593 351   (1 269 711)  (73 782)  32 249 858
858 949 39  (789 73)  (700 969 0)   350 593 33  

 
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى -07

 9008ديسمبر 30  9009 سبتمبر 30 إيضاح 
 جنيــــــــــــــو  جنيــــــــــــــــــو رقم 

 551 465 310   483 362 308   عمالء
 124 391 015   74 187 598   أوراق قبض

 51 672 048   62 347 321   مدينون متنوعون
 4 204 592   2 748 778   أرصدة مدينة –موردون 

 23 055 249   29 463 635  (29) مستحق من أطراف ذوى عالقة )بالصافى(
 520 397   58 270   يرارائب مخصومة لدى الغ –مصمحة الارائب 
 3 305 130   7 734 464   دفعات مقدمة –مصمحة الارائب 
 15 659 651   22 264 985   ارائب مبيعات –مصمحة الارائب 
 127 509 721   145 661 775   أرصدة مدينة أخرى

 --  1 171 672   الييئة القومية لمتأمينات ارجتماعية
 9 703 541   11 855 020   مصروفات مدفوعة مقدماً 

 224 540   18 491   إيرادات مستحقة
   307 874 840   094 700 900 

     :يخصم
 (123 557 806)  (114 079 225)  اإلنخفاض فى قيمة المدينون

     099 795 796    388 053 788 
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 :الفترةفيما يمى حركة اإلنخفاض في قيمة المدينون خالل 
 

  الرصيد فى  ـفروق    منالمستخدم   الرصيد فى
  0/0/9900  ترجمـة  اإلنخفاض  03/9/9009

ــــــــــــــــو ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ   جنـي
 دينونارنخفاض فى قيمة الم 123 557 806   (8 358 878)  (1 119 703)  114 079 225
995 079 004  (703 009 0)  (878 358 8)   806 557 093  

 
 التعامالت مع أعضاء مجمس إدارة الشركة القابضة:

جنيو  155 113، جنيو مصري )رصيد مدين( 50 036بمغت أرصدة أعااء مجمس اإلدارة بالشركة القاباة  -
ودائنون متنوعون في  المدينةمتنوعون فى األرصدة وىذه المبالغ متامنة فى مدينون مصري )رصيد دائن( 

 األرصدة الدائنة.
 

 : من أسيم الشركة القاباة.0.04يممك أعااء مجمس اإلدارة بالشركة القاباة نسبة  -
 

برواتب أعااء  2019 سبتمبر 30المنتيية فى  المالية لفترةاتم تحميل قائمة الدخل المجمعة عن  -
جنيو مصري  5 364 860غيل أخرى بمبمغ مجمس إدارة الشركة القاباة امن بند مصروفات تش

  جنيو مصري(. 5 605 076: 2018 سبتمبر 30)حتى 
 
 النقدية وما فى حكميا -08

 9008ديسمبر 30  9009 سبتمبر 30 
ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنـي

 127 647 685    -- ودائع ألجل   –بنوك 
 53 601 164    113 553 012 حسابات جارية –بنوك 

 5 620 182    19 453 575 نقدية بالصندوق
 587 006 033    030 869 086 

    :يخصم
 (1 332 049 775)  (1 234 874 376) بنوك سحب عمى المكشوف 

 (0 045 080 744)  (0 000 867 789) النقدية ومافى حكميا ألغراض قائمة التدفقات النقدية 
 

 ى المكشوفسحب عم بنوك -09
 

تتمثل بنوك سحب عمى المكشوف فى التساييالت ارئتمانية الممنوحة وذلك بامان أوراق القبض والمخازن 
     جنيو، ويبمغ الجزء غير المستخدم  2 094 439 000 ويبمغ الحد المصرح بو لمتسييالت الممنوحة مبمغ

 جنيو. 1 185 028 555  منيا
 

 رأس المال -90
 

 بو المرخص المال رأس 90-0
مميون سيم قيمة السيم  100مميون جنيو موزعة عمى  500حدد رأس مال الشركة المرخص بو بمبمغ 

 جنيو. 5اإلسمية 
 

 رأس المال المصدر والمدفوع 90-9
مميون سيم اسمى  80مميون جنيو مصري موزعة عمى  400حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبمغ 

 الكامل.  جنيو مصري لمسيم مسددة ب 5نقدى، بقيمة اسمية 
 

يحق لحممة األسيم العادية إستالم التوزيعات المعمنة من وقت آلخر، وليم الحق فى صوت واحد لكل سيم 
 .الشركة. كل األسيم ليا مرتبة واحدة فيما يتعمق بصافى أصول الشركةمساىمى إجتماعات خالل  وذلك
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 االحتياطيــات -90

  احتياطى قانونى 
احتياطيات 

  *أخــرى
اص احتياطى خــ

  عالوة إصدار

احتياطى فائض 
إعادة تقييم 

 اإلجـمالـى  احتياطى ترجمة  **األراضى
ــــــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو  جنـي ــ ــ ــ ــ ــ  جنـي

 558 500 339   958 085 360   59 765 085   080 064 374  05 570 039   50 905 480  9007ديسمبر  30الرصيد فى 
 15 602 764   15 602 764   --  --  --  -- فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية

 574 004 096    973 688 094   59 765 085   080 064 374  05 570 039   50 905 480  9008 سبتمبر 30الرصيد فى 
            

 573 385 594   979 969 559   59 765 085   080 064 374  05 570 039   50 905 480  9008ديسمبر  30الرصيد فى 
 (006 074 665)  (106 174 665)  --  --  --  -- فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية

  467 900 859   066 794 887   59 765 085   080 064 374  05 570 039   50 905 480 9009 سبتمبر 30الرصيد فى 
 

مميون جنيو( والمحصمة بمعرفة شركة ليسيكو لمصناعات الخزفية )شركة تابعة( والناتجة عن دخول مساىم جديد  9.9تتامن احتياطيات أخرى نصيب الشركة القاباة من عالوة اإلصدار ) *
 س المال وىذا المبمغ غير قابل لمتوزيع طبقًا لمقوانين والموائح المحمية.عن طريق زيادة رأ

    
، وقد تم 1997قيمة العادلة فى تاريخ إعادة التقييم عام يتمثل فائض إعادة تقييم األرااي في القيمة المعدلة لألرااى الممموكة لمشركة القاباة فى خورشيد وأبى قير والتي تم تعديميا لتعكس ال **

 دراج ناتج إعادة التقييم ببند فائض إعادة تقييم امن حقوق الممكية وىذا الفائض غير قابل لمتوزيع أو التحويل إلى رأس المال.إ
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 أرباح مرحمة -99
فى األرباح المرحمة لمشركة القاباة وحصتيا من األرباح  2019 سبتمبر 30تتمثل األرباح المرحمة فى 

 دارة إعادة استثمار ىذه األرباح فى الشركات التابعة.المرحمة لمشركات التابعة وتتوقع اإل
 

 قروض طويمة األجل -93
   9009 سبتمبر 30   9008 ديسمبر 30

   جنيـــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــو
  - البنك التجارى الدولى   

اباة من البنك المبمغ المتبقى من قيمة القرض الممنوح لمشركة الق 5 000 000  20 000 000
وذلك لسداد بالجنيو المصري التجارى الدولى كقرض متوسط ارجل 

الشركة القاباة لمقروض قصيرة ارجل الممنوحة ليا من بنوك 
 أخرى محمية.

المعمن من  Corrider offer rateفائدة القرض متغيرة ومساوية لما 
إلييا البنك المركزى المصرى لمقروض المستحقة لميمة واحدة ماافًا 

 :.1.25ىامش بنسبة 
 .2019ى أكتوبرالقرض عمأصل يسدد 

أصدرت الشركات التابعة )ليسيكو لمصناعات الخزفية والسيراميك 
األوروبى والسيراميك الدولية( اقرارات تاامن وتكافل لامان 

 الشركة القاباة فى إلتزاماتيا الناشئة عن ىذا القرض.

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

     
مة القرض الممنوح خالل الفترة في البنك التجاري الدولي لمشركة قي  78 096 000  --

مميون دورر أمريكي وذلك بسعر فائدة متغير يبمغ  5.4القاباة والبالغ 
دفعة متساوية متتالية كل منيا بمبمغ  18%. يسدد القرض عمى 6.7
 .2023حتى سبتمبر  2019دورر امريكى تبدا من يونيو  300 000

- 

  اجمالى القروض 83 096 000  90 000 000
  :يخصم   

)تم تبويبيا امن  التالاي عاماألقسااط المستحقااة السااداد خالل ال (24 524 000)  (20 000 000)
 (.27ارلتزامات المتداولة( إيااح )

 

  اجمالى األقساط طويمة االجل 58 579 000  --
 

 مع البنوك المذكورة. استخدام كامل أرصدة ىذه القروض المتفق عميياتم  -
 

 طويمة االجل االخرىالتزامات  -94
   9009سبتمبر  30   9008ديسمبر 30

  جنيـــــــــــــــــــــو  جنيـــــــــــــــــــــو
 عن عقود اإليجار لإللتزامات الناشئةالقيمة الحالية  7 257 234  --
    

 : يخصم   
 ستحقة السداد خالل العام التالىالم اريجارالتزامات عقود أقساط  (2 292 586)  --
 إجمالى االلتزامات طويمة األجل األخرى 4 964 648   --
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 ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجمةا -95
 

 تتمثل األصول وارلتزامات الاريبية المؤجمة فى البنود اآلتية:
 

  9009 سبتمبر 30  9008ديسمبر 30 
ــات   أصــول  ـاتإلتزامـ  أصــول  إلتزامـ
  جنيـــــــــــــــو  جنيـــــــــــــو  جنيــــــــــــو  جنيــــــــــــو
 خسائر مرحمة لمسنوات التالية (1 180 130)  --  841 433   --

 األصول الثابتة --   29 957 434  --  28 237 221 
 المخزون (4 209 158)  --  4 034 670   --

إجمالى )األصول( / االلتزامات  (5 389 988)  99 957 434  4 876 003   98 937 990 
 الضريبية المؤجمة

 صافى االلتزامات الضريبية المؤجمة --   94 568 046  --  93 360 008 
 

 المخصصات -96
  فيالرصيد   ـفروق  تدعيم  المستخدم من  الرصيد فى

  0/0/9900  ترجمـة  المخصصات  المخصصات  30/9/9009
ــــــــــــــــو ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ ــــــــــــــــو  جنـي ــ   جنـي

 مخصصات مدرجة          
 غير المتداولةبااللتزامات 

 مخصص مكافأة ترك الخدمة 7 100 714  (425 078)  --  (107 965)  6 567 671
 مخصص مطالبات 2 218 393  (203 136)  --  --  2 015 257
998 589 8  (965 007)  --  (904 698)  007 309 9  

 مخصصات مدرجة          
 بااللتزامات المتداولة

مخصص الخسائر المحتممة  780 000  --  15 672 150  (15 103 652)  1 348 498
 والمطالبات 

498 348 0  (659 003 05)  050 679 05  --  000 780  
 اإلجمـاـلى 00 099 007  (698 904)  05 679 050  (05 900 607)  9 930 496

 
 قصيرة االجلوالتزامات  قروض -97

 9008ديسمبر 30  9009سبتمبر  30  
 جنيــــــــــــو  جنيـــــــــــــو  

 20 000 000  24 524 000                     المستحقة السداد خالل العام التاليأقساط القروض طويمة األجل 
 9 181  9 181  مستحقة  السداد خالل العام التالى اريبة المبيعات  أقساط 

  080 533 94  080 009 90 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -98
 9008ديسمبر 30  9009سبتمبر  30  
 جنيــــــــــــو  جنيـــــــــــــو  
 149 739 119  140 110 837  موردون 
 41 618 116  44 102 496  أوراق دفع

 1 617 900  3 158 571 (29) مستحق ألطراف ذوى عالقة
 10 327 013  11 740 828  الييئة القومية لمتأمينات ارجتماعية ومصمحة الارائب

 29 241 417   13 671 004  ارائب الدخل –دائنون 
 136 839 780  140 284 586  مصروفات مستحقة

 24 701  24 701  تأمينات لمغير
 58 651 108   105 647 900  دائنون متنوعون

 21 044 176  13 852 520  جارى مصمحة الارائب عمى المبيعات
 389 929   389 928  دائنو توزيعات

 1 666 130  1 641 380  دائنو شراء أصول ثابتة
 59 381 611  55 898 626  حصة العاممين فى أرباح بعض شركات المجموعة

 7 379 985  --  ناشئة عن عقود التحوط مالية إلتزامات
  377 593 530  985 990 507 
 

 أطراف ذوى عالقة -99
   

 :المعامالت مع الشركات التابعة والشقيقة  -
  طبيعة  حجم التعامل 30/9/9009  30/09/9008

  التعامل ـــــــوجنيــــ جنيـــــــــــــــو  جنيـــــــــــــو
 مستحق من أطراف ذوى عالقة     
 ميوركس لمصناعة والتجارة )ش. م. ل(  مبيعات 54 502 603 29 463 635   21 622 449 
  أوراق قبض -- --  1 432 800 
 949 055 93   735 763 99    
 الخميج لمتجارة واإلستثمار جارى -- 300 100   300 100 
مجموع المستحق من أطراف ذوى    99 463 635   93 355 349 

 العالقة
فى قيمة المستحق  اإلنخفاض: يخصم   (300 100)  (300 100)

 من شركة الخميج لمتجارة واإلستثمار
 أطراف ذوي عالقة منصافي المستحق    99 463 635   93 055 949 
      
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     
 م.ل(ميوركس لمصناعات والتجارة )ش. مشتريات 3 376 214 437 353   57 110 
 LIFCO إيجار -- 1 295 124   1 425 672 
 سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة أتعاب مساعدة فنية -- 1 426 094   135 118 
  مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة   3 058 570   0 607 900 
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  االلتزامات المحتممة -30
  الصادرة من البنوك لصالح الغير بيانيا كالتالى: الضمانخطابات  30-0

 9008ديسمبر 30  9009 سبتمبر 30  العممـــــة
  19 533 312  18 593 020  جنياو مصري

  المستندية االعتمادات 30-9
     العممـــــة

  10 258 525  7 067 252  جنياو مصري
     الموقف القضائى -30

   بة الشركة المبنانية لمصناعات الخزفية )شركة تابعة( بسداد قامت ىيئة الكيرباء فى لبنان بمطال
( تمثل قيمة إستيالك الكيرباء مصرى ميون جنيوم 9.7مميون ليرة لبنانية )المعادل لمبمغ  855مبمغ 

. قامت الشركة التابعة برفع دعوى 2003حتى أغسطس  1996غير المسددة عن الفترة من مارس 
لييئة المذكورة لممطالبة بعدم السداد وما زال النزاع متداول أمام القااء أمام القااء المبنانى اد ا

المبنانى حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة، ىذا ور يمكن تحديد ما سوف تسفر عنو نتيجة ىذه 
    القاية فى ىذا التاريخ. ىذا ولم تقم الشركة التابعة بتكوين أية مخصصات لمقابمة نتائج الدعوى. 

  االرتباطات الرأسمالية -39
 (.2018 ديسمبر 31ارتباطات راسماليو في ر توجد ) 2019 سبتمبر 30ارتباطات راسماليو في ر توجد 

 
  األدوات المالية -33

تتمثل األدوات المالية فى أرصدة النقدية بالبنوك والبنوك سحب عمى المكشوف والمدينون والدائنون 
 مثل تقدير معقول لقيمتيا العادلة.القيمة الدفترية ليذه األدوات ت

 
  فيما يمي ممخص لمطرق وارفترااات المستخدمة فى تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية:

  القيمة العادلة لألوراق المالية تعتمد عمى أسعار السوق المعمنة فى تاريخ الميزانية بدون خصم أى
  تكاليف لتنفيذ ىذه المعامالت.

 لمدينون والدائنون )التجاريون وآخرون( المستحقة خالل أقل من عام، فإن قيمتيا بالنسبة ألرصدة ا
 ارسمية تعكس القيمة العادلة.

 
  إدارة مخاطر األدوات المالية -34
 خطر الفوائد 34-0

يتمثل خطر الفوائد في أن تؤثر التغيرات فى أسعار الفوائد عكسيًا عمى نتيجة األعمال والتدفقات النقدية 
القاباة فى تمويل رأس ماليا العامل عمى البنوك سحب عمى المكشوف وفقًا لمعدرت فائدة  الشركة وتعتمد

متغيرة. وتعتمد الشركة القاباة فى تمويل أصوليا وتوسعاتيا عمى حقوق المساىمين والقروض طويمة 
 األجل وفقًا ألفال المعدرت السائدة فى ذلك الوقت.

 
 خطر االئتمان 34-9

ماقدرة العمالء الممنوح ليم ائتمان عمى سداد المستحق عمييم واحتمال تعرض ارئتمان فى  خطريتمثل 
الشركة القاباة لفقد ىذه المديونيات وتواجو الشركة القاباة ىاذا الخطر بواع سياسات بيعية حيث ر يتم 

 البيع اآلجل إر بعد دراسة واستعالم عن العمالء المتعامل معيم وأخذ الامانات الكافية.
 

 قمبات أسعار صرف العمالت األجنبيةخطر ت 34-3
يتمثل خطر تقمبات أسعار صرف العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف الذى يؤثر عمى 
المدفوعات بالعمالت األجنبية باإلاافة إلى إعادة تقييم األصول وارلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت 

العمالت األجنبية وأسعار التحويل السائدة فإن خطر تقمبات  األجنبية. ونظرًا لعدم استقرار أسعار صرف
 أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر مرتفع.



 
 ليسيكو مصر

 ()شركة مساىمة مصرية
   9009 سبتمبر 30فى الفترة المنتيية المجمعة عن  يضاحات المتممة لمقوائم الماليةاإل
 

 - 21 - 

 أىم السياسات المحاسبية المتبعة  -35
 

تطبق السياسات المحاسبية المذكورة فيما يمى عمى الفترات التى تم عرايا بالقوائم المالية المجمعة 
 لمحاسبية عمى جميع شركات المجموعة بثبات.يتم تطبيق ذات السياسات ا بثبات كما

 
 أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  35-0

 
 الشركات التابعة -أ 

الشركات التابعة ىي الشركات التي تسيطر عمييا المجموعة. تسيطر المجموعة عمى المنشأة المستثمر 
لتأثير عمى العوائد من فييا عندما تتعرض أو يحق ليا عوائد متغيرة من خالل مشاركتيا وقدرتيا في ا

خالل سمطتيا عمى المنشأة المستثمر فييا. تتامن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة التي تسيطر 
 عمييا بدًءا من تاريخ السيطرة حتى تاريخ فقد السيطرة.

 
 الحقوق غير المسيطرة  -ب 

ي األصول القابمة لمتحديد  يتم قياس الحقوق غير المسيطرة بنسبتيا في القيم المعترف بيا في صاف
التغيرات في حقوق ممكية المجموعة في شركاتيا التابعة والتي ر تؤدي إلى فقد السيطرة يتم المحاسبة 

 عمييا كمعامالت بين أصحاب حقوق الممكية.
 

 فقد السيطرة  -ج 
قوق غير عندما تفقد المجموعة السيطرة عمى الشركة التابعة فإنيا تستبعد األصول وارلتزامات والح

المسيطرة وبنود الدخل الشامل األخر الخاصة بيا.  مع ارعتراف باي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد 
السيطرة امن األرباح أو الخسائر ويتم ارعتراف باي استثمارات متبقية في الشركة التابعة سابًقا بالقيمة 

 العادلة عند فقد السيطرة.
 

 قة حقوق الممكية استثمارات يتم المحاسبة عنيا بطري -د 
تتكون ارستثمارات التي يتم المحاسبة عنيا بطريقة حقوق الممكية من الحصص في شركات شقيقة 
ومشروعات مشتركة. وليس لو حقوق في األصول والتعيدات بارلتزامات المرتبطة بالترتيب. الشركات 

المالية والتشغيمية ولكنو ر  الشقيقة ىي الشركات التي يكون لممجموعة فييا نفوذ مؤثر عمى السياسات
يمتد إلى كونو سيطرة أو مشروع مشترك. المشروع المشترك ىو ترتيب مشترك يكون لممجموعة فيو 

  سيطرة مشتركة وحقوق في صافي األصول المرتبطة بالترتيب.
يتم المحاسبة عن حصص ارستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة 

وق الممكية بحيث يتم ارعتراف األولي بالتكمفة متامنًا التكاليف المرتبطة بعممية ارقتناء. ويتم حق
القياس الالحق في القوائم المالية المجمعة بزيادة أو تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار بنصيب المجموعة 

 فييا. في األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخر في الشركة المستثمر
 

 االستبعادات من القوائم المالية المجمعة  -ه 
يتم استبعاد كال من األرصدة والعمميات المتبادلة بين المجموعة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة 
عن المعامالت المتبادلة بين المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من التعامل مع 

سبة عنيا بطريقة حقوق الممكية بما يعادل حصة المجموعة فييا.  كما يتم استبعاد استثمارات يتم المحا
الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة المتبعة في األرباح غير المحققة إر إذا كانت المعاممة تعطي 

 مؤشًرا رامحالل قيمة األصل المحول.
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 ة األجنبيةترجمة العمالت األجنبية والقوائم المالية لمشركات التابع 35-9
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 35-9-0
يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعممة التعامل الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرف في تواريخ 
المعامالت. األصول وارلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعممة األجنبية يتم ترجمتيا لعممة التعامل بسعر 

م المالية.يتم ترجمة األصول وارلتزامات التي يتم قياسيا بالقيمة العادلة الصرف في تاريخ إعداد القوائ
 بالعممة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحديد القيمة العادلة.

 
يتم ترجمة األصول وارلتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسيا بالتكمفة التاريخية بالعممة األجنبية 

ريخ المعاممة.وبصفة عامة يتم ارعتراف بفروق العممة في األرباح أو الخسائر.  بسعر الصرف في تا
 وباستثناء، فروق العممة الناتجة من ترجمة ما يتم ارعتراف بو في بنود الدخل الشامل األخر:

 
  ارستثمارات المتاحة لمبيع في أدوات حقوق الممكية )باستثناء ارامحالل، حيث يتم إعادة تبويب

 العممة بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر(.فروق 
  ارلتزامات المالية التي تم تخصيصيا كأداة تغطية مخاطر لتغطية خطر صافي ارستثمار في نشاط

 أجنبي ما دامت التغطية فعالة.
 .أدوات التغطية المستخدمة في خطر التدفقات النقدية ما دامت التغطية فعالة 
 

 لية لمعمميات األجنبيةالقوائم الما 35-9-9
يتم ترجمة األصول وارلتزامات باإلاافة إلى الشيرة والتسويات عند ارقتناء بسعر الصرف عند إعداد 

المصري(  )الجنيوعممة التعامل الى  ت لمنشاط ارجنبيالقوائم المالية ويتم ترجمة اإليرادات والمصروفا
فروق ترجمة العمالت األجنبية في بنود الدخل بسعر الصرف في تاريخ المعامالت. يتم ارعتراف ب

الشامل اآلخر والرصيد المجمع امن احتياطي فروق ترجمة فيما عدا فروق ترجمة العمالت األجنبية 
 التي يتم توزيعيا عمى الحقوق غير المسيطرة.

 
السيطرة عند استبعاد الكيان األجنبي بصورة كمية أو جزئية مثل فقد السيطرة أو النفوذ المؤثر أو 

المشتركة فان مبمغ فروق العممة المتراكم امن احتياطي فروق الترجمة والمتعمق بذلك الكيان يجب أن 
يعاد تبويبو لألرباح أو الخسائر كجزء من أرباح وخسائر ارستبعاد. وفي حالة استبعاد المجموعة جزء 

من مبمغ فروق العممة  من حصتيا في شركة تابعة مع بقاء السيطرة فيجب إعادة الحصة الجزئية
المتراكم ألصحاب الحقوق غير المسيطرة. وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشركات الشقيقة 
أو المشروعات المشتركة مع بقاء النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة فيجب إعادة تبويب الحصة 

 الجزئية إلى األرباح أو الخسائر.
 

 رادــــاإلي 35-3
 

 باعةالبضاعة الم
ويكون  يتم ارعتراف باإليراد عند تحويل المخاطر والمنافع المؤثرة المرتبطة بممكية السمع إلى المشترى

تدفق المنافع ارقتصادية المستقبمية مرجح الحدوث والتكاليف المرتبطة واحتمالية رد الباائع من الممكن 
ستمر المرتبط بالبااعة وأن قيمة اريراد تقديرىا بدرجة يعتمد عمييا وأنو ر يوجد التدخل اإلداري الم

 .يمكن قياسيا بدرجة يعتمد عمييا. يقاس اريراد بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية
 

 ا العاممينــزايـم 35-4
 

 صندوق نياية ترك الخدمة 35-4-0
ك األوروبى( تساىم الشركة القاباة وأثنين من الشركات التابعة )ليسيكو لمصناعات الخزفية والسيرامي

: من 1% إلي  0.5: من األجور السنوية لمعاممين باإلاافة إلى نسبة 3فى ىذا الصندوق بنسبة 
صافي الربح عن العام يتم ارعتراف بيا خالل العام لحين الحصول عمى موافقة الجمعية العامة 

 لممساىمين عمى التوزيعات السنوية.
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 رباح في العام الخاص بو0 يتم إثبات استحقاق نصيب العاممين فى األ  35-4-9
 

 اإليرادات والتكاليف التمويمية 35-5
 

 تتامن اإليرادات والتكاليف التمويمية لممجموعة ارتي:
 الفوائد الدائنة -
 الفوائد المدينة -
 توزيعات أرباح -
 خسائر اامحالل األصول المالية بخالف العمالء -
 

الفائدة الفعمي. ويتم ارعتراف بتوزيعات يتم ارعتراف بالفوائد الدائنة والمدينة باستخدام معدل سعر 
 األرباح في األرباح او الخسائر في تاريخ نشأت الحق في استالم تمك التوزيعات

 
 ضريبة الدخل 35-6

يتم ارعتراف بالاريبة الجارية وبالاريبة المؤجمة كإيراد أو كمصروف في أرباح او خسائر الفترة، فيما عدا 
خارج  –في نفس الفترة أو في فترة مختمفة  –من عممية أو حدث يعترف بو الحارت التي تنشأ فييا الاريبة 

  .أو تجميع األعمال األرباح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو امن حقوق الممكية مباشرة
 ضريبة الدخل الجارية 35-6-0

سدادىا بعد كالتزام، أما إذا  يتم ارعتراف بالارائب الجارية لمفترة الحالية والفترات السابقة والتي لم يتم
كانت الارائب التي تم سدادىا بالفعل في الفترة الحالية والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن 

تقاس قيم ارلتزامات )األصول( الاريبية الجارية لمفترة  ىذه الفترات فيتم ارعتراف بيذه الزيادة كأصل.
المتوقع سدادىا إلى )استردادىا من( اإلدارة الاريبية، باستخدام أسعار  الحالية والفترات السابقة بالقيمة

الارائب )وقوانين الارائب( السارية أو في سبيميا ألن تصدر في تاريخ نياية الفترة المالية. تخاع 
توزيعات األرباح لماريبة كجزء من الاريبة الجارية. ر يتم عمل مقاصو لألصول وارلتزامات 

   عند استيفاء شروط معينو.الاريبية ار
 الضريبة المؤجمة 35-6-9

يتم ارعتراف بالاريبة المؤجمة بالنسبة لمفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول وارلتزامات 
واألساس الاريبي لتمك األصول وارلتزامات. يتم ارعتراف بالاريبة المؤجمة لجميع الفروق المؤقتة 

 ا عدا ما يمي:التي ينتظر خاوعيا لماريبة فيم
 
  ،ارعتراف األولى بالشيرة 
 :أو ارعتراف األولى باألصل أو ارلتزام لمعممية التي 

 ليست تجميع األعمال. (1)
 ( ر تؤثر عمى صافي الربح المحاسبي ور عمى الربح الاريبي )الخسارة الاريبية(.2و)
  حصص في مشروعات الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقيقة و

مشتركة الي المدي الذي يمكن فيو السيطرة عمى توقيت عكس تمك الفروق المؤقتة ومن المرجح ان 
  مثل ىذه الفروق لن يتم عكسيا في المستقبل المنظور.

يتم ارعتراف باألصل الاريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الاريبية والحق في الخصم 
الفروق الموقتة القابمة لمخصم عندما يكون ىناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق الاريبي غير المستخدم و 

أرباح تخاع لماريبة في المستقبل يمكن من خالليا ارنتفاع بيذا األصل. ويتم تحديد الربح الاريبي 
المستقبمي عن طريق خطة العمل المستقبمية لكل شركة من شركات المجموعة. يتم إعادة تقدير موقف 

ل الاريبية المؤجمة غير المعترف بيا في نياية كل فترة مالية وتعترف باألصول الاريبية األصو 
المؤجمة التي لم تعترف بيا من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معو مستقباًل وجود ربح اريبي 

لارائب يسمح باستيعاب قيمة األصل الاريبي المؤجل. يتم قياس الاريبية المؤجمة باستخدام أسعار ا
المتوقع تطبيقيا عند تحقق الفروق الموقتة وذلك باستخدام اسعار الاريبة السارية أو التي في سبيميا 

  ألن تصدر.
عند قياس الاريبة المؤجمة في نياية الفترة المالية يتم ارخذ في ارعتبار ارثار الاريبة لإلجراءات 

 دفترية ألصوليا والتزاماتيا. التي تتبعيا المجموعة لالسترداد أو سداد القيمة ال
 ر يتم عمل مقاصو لألصول وارلتزامات الاريبية ار عند استيفاء شروط معينو.
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 المخزون 35-7
يقاس المخزون عمى أساس التكمفة أو صافي القيمة ارستردادية أييما أقل. تستخدم طريقة المتوسط 

ام واإلنتاج تحت التشغيل، تتامن المتحرك في تحميل تكمفة المخزون. في حالة مخزون اإلنتاج الت
 التكمفة حصة من التكاليف الصناعية غير المباشرة استنادا إلى الطاقة التشغيمية العادية.

 
 األصول الثابتة 35-8

 
 االعتراف والقياس 35-8-0

 يتم ارعتراف باألصول الثابتة بالتكمفة مخصومًا منيا مجمع اإلىالك ومجمع خسائر اامحالل. 
ت الجوىرية لبند من بنود األصول الثابتة ليا أعمار إنتاجية مختمفة، فإنو يتم المحاسبة واذا كانت المكونا

يتم ارعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد  امن تمك األصول الثابتة عنيا كبنود مستقمة
 األصول الثابتة باألرباح أو الخسائر.

 
 النفقات الالحقة عمى االقتناء  35-8-9

فقات الالحقة عمى ارقتناء عمى األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ عنيا تدفق منفعة يتم رسممة الن
 اقتصادية مستقبمية لممجموعة.

 
 اإلىالك 35-8-3

والتي تتمثل في تكمفة األصل مخصوما منيا قيمتو  –يتم إىالك قيمة األصل الثابت القابمة لإلىالك 
مى مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع وفقا لطريقو القسط الثابت( وذلك ع) –التخريدية 

وفيما يمي بيانًا  األصول الثابتة، ويتم تحميل اإلىالك عمى األرباح او الخسائر. ر يتم إىالك األرااي.
 لمفترة الحالية: باألعمار اإلنتاجية المقدرة

 
 العمر اإلنتاجى األصــــل

 سنــــة ـــــــــــــــــــــــــ
 40 – 20 مباني 

 3 تحسينات بأماكن مستأجرة
 16.67 – 3 آرت ومعدات

نتقال  10 – 3 وسائل نقل وا 
 5 عدد وأدوات

 12.5 – 4 أثاث ومعدات مكاتب وحاسبات آلية
 

 يتم إىالك التحسينات في أماكن مستأجرة عمى مدار مدة العقد أو العمر اإلنتاجي ليا أييما أقل .
 

واألعمار اإلنتاجية والقيم التخريدية لألصول الثابتة في نياية كل فترة مالية،  يتم مراجعة طريقة اإلىالك
 ويتم تعديميا إذا تطمب األمر ذلك.

 
 مشروعات تحت التنفيذ  35-9

تسجل المبالغ التى يتم إنفاقيا عمى إنشاء أو شراء األصول الثابتة فى بند مشروعات تحت التنفيذ. 
تخدام يتم رفع قيمتو إلى بند األصول الثابتة . المشروعات وعندما يصبح األصل الثابت صالح لالس

 تحت التنفيذ يتم إثباتيا بالتكمفة وريتم إىالكيا إر بعد رفعيا لألصول الثابتة.
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 أصول غير ممموسة 35-00
 

 شيـرة المحل 35-00-0
أ نتيجة يتم تطبيق طريقة الشراء عند المحاسبة عن اندماج األعمال وتتمثل شيرة المحل فى القيمة التى تنش

 –إن وجد  –اقتناء الشركات التابعة. يتم إثبات شيرة المحل بالتكمفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة 
 ويتم توزيع شيرة المحل وفقًا لموحدات المولدة لمنقدية ويتم عمل اختبار سنوى رنخفاض قيمتيا.

 
الفرق بين تكمفة ارقتناء والقيمة فيما يتعمق بعمميات ارقتناء التى تمت فإن شيرة المحل تتمثل فى 

العادلة لصافى أصول الشركة المقتناة. ويتم إثبات شيرة المحل الموجبة بالتكمفة أو التكمفة ناقصًا 
 مجمع خسائر انخفاض القيمة.

 
 األصول الغير ممموسة األخرى 35-00-9

كمفة واستيالكيا عمى تتامن العالمة التجارية لشركة ليسيكو إنجمترا وتكاليف التطوير يتم إثباتيا بالت
مدار عشر سنوات. تم ادراج ما سددتو ليسيكو لبنان )شركة تابعة( فى مقابل حصوليا عمى حق 
انتفاع )بدون تحديد مدة قانونية ليذا الحق( امن األصول غير الممموسة األخرى. ىذا ولن يتم 

 استيالك ىذا المبمغ عمى أن يتم اجراء اختبار انخفاض لمقيمة سنويًا.
 

 الستيالك ا 35-00-3
يتم احتساب ارستيالك لتحميل تكمفة األصول غير الممموسة مخصومًا منيا قيمتيا التخريدية المقدرة 
باستخدام )طريقة القسط الثابت( عمى مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة لتمك األصول، ويعترف بعبء 

 ارستيالك كمصروف باألرباح أو الخسائر.  الشيرة ر تستيمك.
 

 لتأجيرعقود ا 35-00
ىو  واليدف .اإليجار عقود عن واإلفصاح والعرض والقياس باإلثبات المتعمقة المبادئ المعيار يحدد

 .المعامالت تمك عن بصدق تعبر بطريقة مالئمة معمومات والمؤجرون يقدم المستأجرون أن امان
 المالي المركز مىع اإليجار عقود أثر لتقييم المالية لمستخدمي القوائم المعمومات أساسا ىذه تعطي
 .النقدية لممنشأة والتدفقات المالي واألداء

عقد  العقد ويكون. إيجار عقد عمى ينطوي أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقييم العقد نشأة عند يتم
 :الزمن من لفترة محدد أصل استخدام في حقال يحول كان العقد إذا إيجار عقد عمى ينطوي أو إيجار
 0عوض مقابل
 مع جنب إلى جنباً  اإليجار عقد في لإللغاء القابمة غير الفترة باعتبارىا اإليجار عقد مدة تحديدويتم 

 :كل من
 

 ىذا ممارسة من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا اإليجار عقد تمديد بخيار المشمولة الفترات -أ 
 الخيار.

 ممارسة عدم من معقولة بصورة متأكداً  رالمستأج كان إذا اإليجار عقد إنياء بخيار المشمولة الفترات -ب 
 .الخيار ىذا
 

 عقد أنو أو تشغيمي إيجار عقد أنو عمى بدراسة تصنيف كل عقد إيجار إما كمستأجرتقوم الشركة 
 ما جوىرية بصورة كان يحوِّل إذا تمويمي إيجار عقد أنو عمى اإليجار عقد تمويمي، ويصنف إيجار
 أنو وبخالف ذلك يصنف العقد عمى العقد. محل األصل ئدة لممكيةالعا والمنافع المخاطر كافة يقارب
 جوىر عمى تشغيمي إيجار عقد أو تمويمي إيجار عقد اإليجار عقد اعتبار إيجار تشغيمي. ويعتمد عقد

 .العقد شكل عمى وليس المعاممة
 

 " : حق االنتفاع" ألصل األولي لقياس
 

 :من ”حق ارنتفاع“ أصل تكمفة تكون
 

 ذلك في غير المدفوعة اإليجار لدفعات الحالية اإليجار، وذلك بالقيمة عقد رلتزام األولي ياسالق بمغم - أ
يمكن  كان إذا اإليجار عقد في الامني الفائدة معدل باستخدام اإليجار دفعات خصم ويتم. التاريخ
ذا .بسيولة المعدل ذلك تحديد المستأجر  فيجب ان يستخدم المعدل ذلك تحديد اإلمكان في يكن لم وا 

 سعر الفائدة عمى ارقتراض اإلاافي لممستأجر.
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 مستممة؛ إيجار حوافز أي ناقصاً  اإليجار عقد بداية تاريخ قبل أو في تمت إيجار عقد دفعات أي - أ
 

 المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي - ج
 

زالة تفكيك في المستأجر سيتكبدىا التي لمتكاليف تقدير - د عادة قد،الع محل األصل وا   فيو يوجد الذي الموقع وا 
 ما اإليجار، عقد وشروط ألحكام وفقاً  المطموبة الحالة إلى نفسو األصل إعادة أو األصمية الحالة األصل إلى

ويتكبد المستأجر التزامات لتمك التكاليف سواء في تاريخ .المخزون إلنتاج تكبدىا سيتم تمك التكاليف تكن لم
 يجة رستخدام األصل محل العقد خالل فترة معينة.  بداية عقد التأجير او كنت

 
 حق االنتفاع" “ألصل الالحق القياس

 
أصل  قياس التكمفة حيث يتم نموذج بيتم تطبيق ”حق ارنتفاع“ أصل قياس يتم اإليجار عقد بداية تاريخ بعد

 :بالتكمفة ”حق ارنتفاع
 

 القيمة؛ في ىبوط خسائر مجمع وأي استيالك مجمع أي منيا طروحاً م - أ
 اإليجار. عقد رلتزام قياس إعادة بأي ومعدلةً  - ب
 

 اإليجار عقد اللتزام األولي القياس
 
 في غير المدفوعة اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة اإليجار عقد التزام قياس اإليجار عقد بداية تاريخ في يتم
 يمكن تحديد كان إذا اإليجار عقد يف الامني الفائدة معدل باستخدام اإليجار دفعات خصم ويتم .التاريخ ذلك
ذا .بسيولة المعدل ذلك معدل  المستأجر يستخدم أن فيجب بسيولة المعدل ذلك تحديد اإلمكان في يكن لم وا 

 .لمشركة كمستأجر اإلاافي ارقتراض
 

 اإليجار عقد اللتزام الالحق القياس
 

 :يمي ما يتم اإليجار، عقد بداية تاريخ بعد
 

 اإليجار؛ عقد التزام عمى الفائدة لاللتزام ليعكس تريالدف المبمغ زيادة - أ
 اإليجار؛ دفعات ليعكس مالدفتري لاللتزا المبمغ تخفيض - ب
 اإليجار ليعكس دفعات أو اإليجار لعقد تعديالت أو تقييم إعادة أي ليعكس الدفتري لاللتزام المبمغ إعادة قياس - ج

 المعدلة. جوىرىا في الثابتة
 

منفصل عن األصول  بشكل المالي المركز قائمة والتزامات عقود ارستئجار في أصل حق ارنتفاع يتم عرض
 وارلتزامات األخرى.

 
بصيانة ارصل المؤجر والتامين عميو ورينطوي عقد اريجار عمى اية  المستأجرتتامن عقود ارستئجار قيام 

 ترتيبات لنقل الممكية فى نياية فترة اريجار.
 أكثر،)إن وجد(  أو واحد إيجاري غير أو إيجاري مكون مع إيجاري مكون عمى ويينط الذي لمعقد وبالنسبة

 اإليجاري لممكون المستقل التناسبي السعر أساس عمى إيجاري مكون لكل العقد في العوض يتم تخصيص فإنو
 يمكن عممية، وفي نطاق ما يسمح بو المعيار، وكوسيمة .اإليجارية غير لممكونات المستقل اإلجمالي والسعر

المكونات  عن اإليجارية غير المكونات فصل عدم العقد محل األصل فئة حسب تختار أن لمشركة كمستأجر
 مكونا باعتبارىا مصاحبة إيجارية غير مكونات وأي إيجاري مكون كل عن المحاسبة ثم ومن اإليجارية،

 .إيجاريًا واحداً 
 

 التأجير التشغيمية عقود 
 االعتراف والقياس

 
تراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيمية عمى أنيا مصروف إما بطريقة القسط الثابت يتم ارع

أو أساس منتظم آخر. ويجب عمى المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبير عن 
 النمط الذي تتناقص فيو ارستفادة من استخدام األصل محل العقد.  
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 ةاالدوات المالي 35-09
بالقيمة  مبوبة مالية اصول التالية: الفئات بين المالية غير المشتقة ارصول بتبويب المجموعة تقوم

الخسائر، استثمارات محتفظ بيا حتى تاريخ ارستحقاق، قروض  اررباح أو خالل من العادلة
 لمبيع. متاحة مالية ومديونيات، واصول

التالية: التزامات مالية مبوبة بالقيمة  الفئات بين المشتقة تقوم المجموعة بتبويب ارلتزامات المالية غير
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفئو التزامات مالية اخري.

 
 االعتراف واالستبعاد-االصول المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة  35-09-0

 في تاريخ نشأتيا،المصدرة تقوم المجموعة بارعتراف ارولي بالقروض والمديونيات وادوات الدين 
يتم ارعتراف بيم اوليا في تاريخ المعاممة عندما جميع ارصول المالية وارلتزامات المالية ارخرى 

  تصبح المجموعة طرفا في ارحكام التعاقدية لألداة المالية. 
 

حصول عمى تقوم المجموعة باستبعاد ارصل المالي عندما تنتيي فترة سريان الحق التعاقدي في ال
تدفقات نقدية من ارصل المالي، او قامت بتحويل الحق التعاقدي رستالم التدفقات النقدية من ارصل 
المالي في معاممة تم فييا تحويل كل مخاطر ومنافع ممكية ارصل المالي بصورة جوىرية. او إذا لم 

ة ارصل المالي ولم تحتفظ تقم المجموعة بتحويل او ارحتفاظ بشكل جوىري بكل مخاطر ومنافع ممكي
المجموعة بالسيطرة عمى ارصل المحول، عمى ان تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن الحقوق او 

 ارلتزامات الناشئة او المحتفظ بيا عند التحويل.
 

 العقد.تستبعد المجموعة ارلتزام المالي عندما ينتيي اما بالتخمص منو او الغائو او انتياء مدتو الواردة ب
 

يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في الميزانية عندما، وفقط عندما 
تمتمك المجموعة حاليا الحق القانوني القابل لمنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بيا ولدييا النية اما 

 0 ل وتسوية ارلتزام في ان واحدإلجراء التسوية عمى اساس صافي المبالغ او ارعتراف باألص
 
 القياس –األصول المالية غير المشتقة  35-09-9

 
 األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر:

يتم تبويب ارصل المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل اررباح او الخسائر إذا تم تبويبو كأصل 
م تبويبو عند ارعتراف ارولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل محتفظ بو ألغراض المتاجرة او ت

اررباح او الخسائر، تكمفة المعاممة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار ارصل المالي يتم ارعتراف 
بيا مباشرة امن اررباح او الخسائر عند تكبدىا.  تقاس ارصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من 

باح او الخسائر بالقيمة العادلة ويتم ارعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة متامنو اي عوائد خالل ارر 
 او توزيعات أرباح أسيم في اررباح او الخسائر.

 
 االستثمارات المحتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاق 35-09-3

معاممة المرتبطة يتم قياس ىذه ارصول عند ارعتراف ارولي بالقيمة العادلة باإلاافة الى تكمفة ال
مباشرة باقتناء او اصدار ارصل المالي. بعد ارعتراف ارولي، يتم قياسيا بالتكمفة المستيمكة 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعمية.
 

 القروض والمديونيات 35-09-4
يتم قياس ىذه ارصول عند ارعتراف ارولي بالقيمة العادلة باإلاافة الى تكمفة المعاممة المرتبطة 

باقتناء او اصدار ارصل المالي. بعد ارعتراف ارولي، يتم قياسيا بالتكمفة المستيمكة  مباشرة
 باستخدام طريقة الفائدة الفعمية.

 
 االصول المالية المتاحة لمبيع 35-09-5

يتم قياس ىذه ارصول عند ارعتراف ارولي بالقيمة العادلة باإلاافة الى تكمفة المعاممة المرتبطة 
اصدار ارصل المالي. بعد ارعتراف ارولي، يتم قياسيا بالقيمة العادلة، ويتم مباشرة باقتناء او 

ارعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بخالف خسائر ارامحالل واثار التغيرات في اسعار صرف 
العمالت ارجنبية ألدوات الدين امن بنود الدخل الشامل ارخر وتجمع في احتياطي القيمة العادلة، 

استبعاد ىذه ارصول يتم اعادة تبويب اررباح او الخسائر المتراكمة المعترف بيا امن بنود وعن 
 الدخل الشامل ارخر سابقا الى اررباح او الخسائر.
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 القياس–االلتزامات المالية غير المشتقة  35-09-6
بويبو كالتزام يتم تبويب ارلتزام المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل اررباح او الخسائر اذا تم ت

محتفظ بو ألغراض المتاجرة او تم تبويبو عند ارعتراف ارولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل 
اررباح او الخسائر، تكمفة المعاممة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار ارلتزام المالي يتم ارعتراف بيا 

امات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من مباشرة امن اررباح او الخسائر عند تكبدىا، تقاس ارلتز 
خالل اررباح او الخسائر بالقيمة العادلة، ويتم ارعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة متامنة اي 

 مصروف فوائد في اررباح او الخسائر.
فة مرتبطة ارلتزامات المالية غير المشتقة ارخر يتم قياسيا اوليا بالقيمة العادلة مخصوما منيا اي تكم

مباشرة باقتناء او اصدار ارلتزام. بعد ارعتراف ارولي، يتم قياس ىذه ارلتزامات بالتكمفة المستيمكة 
 باستخدام طريقة الفائدة الفعمية.

 
 رأس المال  35-03

 
 األسيم العادية 35-03-0

ق تكاليف المعاممة المتعمقة مباشرة بإصدار ارسيم العادية يتم المحاسبة عنيا بخصميا من حقو 
اريبة الدخل المرتبطة بتكاليف المعاممة المتعمقة بحقوق الممكية يتم المحاسبة عنيا وفقا  الممكية.

 ( "ارائب الدخل".24لمعيار المحاسبة المصري رقم )
 

 إعادة شراء واعادة اصدار االسيم العادية )أسيم خزينة( 35-03-9
غ المسدد مقابل اعادة الشراء والذي عند اعادة شراء أسيم راس المال المصدر فانو يتم ارعتراف بالمبم

يتامن كافة التكاليف المباشرة والمتعمقة بإعادة الشراء كتخفيض لحقوق الممكية. ارسيم المعاد شرائيا 
يتم تصنيفيا كأسيم خزينة وعرايا مخصومة من حقوق الممكية. عند بيع او اعادة اصدار أسيم 

في حقوق المساىمين والفائض او العجز الناتج عن  الخزينة، يتم ارعتراف بالمبمغ المحصل كزيادة
 المعاممة يتم عراو امن عالوة ارصدار.

 
 االضمحالل 35-04

 
 االصول المالية غير المشتقة 35-04-0

ارصول المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة من خالل اررباح او الخسائر بما في ذلك 
ممكية تقوم المجموعة في تاريخ نياية كل فترة مالية الحصص التي يتم المحاسبة عنيا بطريقة حقوق ال

 بتقدير ما إذا كان ىناك دليل مواوعي عمى اامحالل في قيمة ارصل.
 

 تتامن اردلة المواوعية عمى اامحالل قيمة ارصل:
 
 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدين. -
 تقبميا في ظروف اخرى.اعادة جدولة مبالغ مستحقة لممجموعة بشروط لم تكن المجموعة ل -
 مؤشرات عمى افالس المدين او الُمصدر. -
 التغيرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة لممُقتراين او الُمصدرين. -
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالية. -
مية وجود بيانات وااحة تشير الى وجود انخفاض يمكن قياسو في التدفقات النقدية المستقب -

 المتوقعة من مجموعة من ارصول المالية.
بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ممكية، تتامن اردلة المواوعية عمى ارامحالل ارنخفاض  -

 اليام او المستمر في القيمة العادلة عن التكمفة. 
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  :االصول المالية المثبتة بالتكمفة المستيمكة 35-04-9
دلة مواوعية عمى حدوث اامحالل في قيمة ىذه ارصول تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان ىناك ا

منفردة او عمى المستوى المجمع. كل ارصول التي تمثل اىمية نسبية بمفردىا يتم تقييميا بالنسبة 
لالامحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة عمى اامحالل ىذه ارصول منفردة يتم تقييميا 

ولم يتم بعد تحديده عمى ارصول المنفردة. ارصول التي  مجمعة بشأن اي اامحالل في القيمة حدث
لم يتم اعتبارىا منفردة كأصول ىامة نسبيا يتم تقييميا مجمعة بشأن اي اامحالل في القيمة. 

 ألغراض التقييم المجمع لألصول يتم تجميع ارصول ذات سمات المخاطر المتشابية معا.
 

لألصول تستخدم المجموعة المعمومات التاريخية عن عند تقييم ارامحالل عمى المستوى المجمع 
توقيتات استرداد الخسارة الناجمة عن ارامحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا 
كانت الظروف ارقتصادية وارئتمانية الحالية تواح ان الخسائر الفعالة من اررجح ان تكون أكثر او 

 التاريخية. اقل من المتوقعة بالمؤشرات
 

يتم حساب خسائر ارامحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية 
المستقبمية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعمية ارصمي الخاص باألصل المالي. ويتم ارعتراف 

لألصل من خالل استخدام حساب  بقيمة الخسارة في اررباح او الخسائر ويتم تخفيض القيمة الدفترية
 مخصص اامحالل.

 
إذا اعتبرت المجموعة انو ر يوجد احتمارت حقيقيو لعكس الخسارة الناتجة عن اامحالل قيمة 

 ارصل فانو يتم اعدام القيمة ذات العالقة.
 

إذا انخفات رحقا قيمة خسارة ارامحالل وأمكن ربط ىذا ارنخفاض بشكل مواوعي مع حدث 
د ارعتراف بخسارة اامحالل القيمة، عندئذ يتم رد خسارة اامحالل القيمة المعترف بيا من يقع بع

 قبل من خالل اررباح او الخسائر.
 

 األصول غير المالية 35-04-3
في تاريخ نياية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية لمشركة 

ثمارات العقارية، المخزون، وارصول الاريبية المؤجمة( لتحديد ما إذا )بخالف ارصول الحيوية، ارست
ذا كان ارمر كذلك تقوم المجموعة بعمل تقدير لمقيمة اإلستردادية  .كان ىناك مؤشر لالامحالل  لألصل. يتم اجراء اختبار ارامحالل لمشيرة سنويا.وا 

 
عا الي أصغر مجموعة اصول تتامن إلجراء اختبار اامحالل القيمة ألصل يتم تجميع ارصول م

ارصل والتي تولد تدفقات نقدية داخمة من ارستعمال المستمر ومستقمة الى حد كبير عن التدفقات 
وحدات توليد النقد. يتم توزيع الشيرة -النقدية الداخمة من ارصول ارخرى او مجموعات ارصول 

النقد او مجموعات ىذه الوحدات لدى الشركة المكتسبة عند تجميع ارعمال عمى الوحدات التي تولد 
 المقتنية والمتوقع منيا ارستفادة من عممية التجميع. 

 
القيمة اإلستردادية لألصل او لموحدة المولدة لمنقد ىي قيمتو العادلة ناقصا تكاليف البيع او قيمتو 

تدفقات النقدية المستقبمية ارستخدامية اييما أكبر، القيمة ارستخدامية لألصل ىي القيمة الحالية لم
المتوقع حدوثيا مخصومة بسعر خصم قبل الارائب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية لمقيمة 

 الزمنية لمنقود والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة توليد النقد. 
 

كبر من يتم ارعتراف بخسارة ارامحالل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل او لموحدة المولدة لمنقد أ
 قيمتو اإلستردادية.

 
يتم ارعتراف بخسارة ارامحالل في اررباح او الخسائر. ويتم توزيعيا اور لتخفيض القيمة الدفترية 

قيمة لمشيرة الموزعة عمى وحدة توليد النقد، ثم تخفيض ارصول ارخرى لموحدة بالتناسب عمى اساس ال
 .الدفترية لكل أصل في الوحدة

 
سارة الناجمة عن اامحالل قيمة الشيرة في فترة رحقة.  بالنسبة لألصول ارخرى، ر يتم عكس الخ

يتم عكس خسائر ارامحالل الى المدى الذي ر يتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدىا 
)بالصافي بعد ارىالك وارستيالك( ما لم يتم ارعتراف بالخسارة الناجمة عن اامحالل القيمة 

 لألصل في السنوات السابقة.بالنسبة 
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 المخصصات 35-05
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم 
قبل الارائب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية لمقيمة الزمنية لمنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. 

اتجة عن استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس الزيادة في القيمة الدفترية لممخصص الن
 مرور الوقت يتم ارعتراف بيا كتكمفة اقتراض.

 
 مكافأة نياية الخدمة 35-05-0

بالمشاركة في  السيراميك األوروبىليسيكو لمصناعات الخزفية و  لتابعةالشركات او تقوم الشركة القاباة 
من األجور السنوية فااًل عن نسبة  :3غ نسبة المشاركة متب. و بك لشركة صندوق مكافأة نياية الخدمة

يا السنوي اجتماعربح توزع لمصندوق بناء عمى قرار الجمعية العامة في من صافى ال :1الى  :0.5
 عند إقرارىا لمتوزيعات.

 
 . تقوم سياسة المجموعة عمى اثبات استحقاق حصى العاممين باررباح السنة التي تتعمق بيا 35-05-9

 
 ا فى حكمياالنقدية وم 35-06

تتامن النقدية وما في حكميا األرصدة النقدية والودائع ألجل وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية 
يتم تعريف النقدية وما فى حكميا عمى أنيا أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك 

تبر رصيد بنوك سحب عمى المكشوف والودائع ألجل وأذون الخزانة والتى ر تتجاوز ثالثة أشير، ويع
والذى يسدد عند طمبو جزءا من إدارة الشركة لمنقدية، وبالتالى يتم إدراج أرصدة البنوك سحب عمى 

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

 تكمفة االقتراض 35-07
مصروفات " فى قائمة الدخل تحت بند –ى مصروف الفائدة التى تتمثل ف –يتم إثبات تكمفة ارقتراض 

تمويمية" فى العام التى تتحقق فييا، ىذا وفي حالة تكمفة ارقتراض المتعمقة بأصول ثابتة يستغرق 
 إنشاؤىا أكثر من عام فإنو يتم رسممة تكمفة ارقتراض امن تكمفة ىذه األصول حتي تاريخ تشغيميا.

  
 نتائج قطاعات المجموعة 35-08

القطاع فى أنو جزء متعارف عميو من المجموعة والمختصة بإنتاج منتجات أو تقديم خدمات أو  تمثلي
بيع منتجات )قطاع تشغيل( أو تقديم خدمات فى نطاق حدود جغرافية معينة )قطاع جغرافى( والتى 

 تكون عراة ألخطار ومنافع مختمفة عن القطاعات األخرى.
 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة 35-09
 إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة طبقًا لمطريقة غير المباشرة. يتم
  



 
 ليسيكو مصر

 ()شركة مساىمة مصرية
   9009 سبتمبر 30فى الفترة المنتيية المجمعة عن  يضاحات المتممة لمقوائم الماليةاإل
 

 - 31 - 

 الموقف الضريبى -36
 

 الموقف السنوات نوع الضريبة
   

ضرائب شركات األموال 
 والقيم المنقولة

منذ بدء النشاط 
 2007وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النيائيةالقاباة قامت الشركة 
 اإللتزامات الاريبية.

   
 بالنماذج اإلخطار وتمالاريبى  الفحص تم 2008/2012 

 عمى بارعتراضالقاباة  الشركة وقامت الاريبية
 .القانوني الميعاد فى النماذج

   
 لم يتم الفحص بعد. 2013/2018 
   

بالتسوية النيائية وسداد كافة القاباة قامت الشركة  2008حتى  ضريبة مرتبات
 امل.ارلتزامات الاريبية بالك

   
 لم يتم الفحص الاريبي بعد. حتى تاريخو 2009 
   

منذ بدء النشاط  ضريبة الدمغة
 2012وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النيائيةالقاباة قامت الشركة 
 اإللتزامات الاريبية.

   
 
 

 1/1/2013من 
 حتى تاريخو

  .بعد الاريبي الفحص يتم لم

   
 .تم الفحص الاريبى وسداد كافة اإللتزامات الاريبية 2014حتى  المبيعاتالضريبة العامة عمى 

   
  2015من  

 حتى تاريخو
 لم يتم الفحص بعد.

   
  


