
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 لیسیكو مصر

 ) شر�ة مساهمة مصر�ة(
 

 المجمعة  القوائم المالیة 
 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١المنتهیة فى   المالیة السنةعن 

 علیها مراقب الحسا�اتوتقر�ر 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 لیسیكو مصر

 ) شر�ة مساهمة مصر�ة(
 

   القوائم المالیة المجمعة
 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١المنتهیة فى   المالیة السنةعن 

 علیها مراقب الحسا�اتوتقر�ر 
 

 الصفحة المحتو�ـــــات
   
 ٣-١ مراقب الحسا�اتتقر�ر  -
   
 ٤ المجمعة  المر�ز المالىقائمة  -
   
 ٥ المجمعة الخسائر وأاالر�اح قائمة  -
   
 ٦ المجمعة  قائمة الدخل الشامل -
   
 ٧ المجمعة فى حقوق الملكیة اتقائمة التغیر  -
   
 ٨ المجمعة قائمة التدفقات النقد�ة -
   
 ٣٦-٩ المجمعة  �ضاحات المتممة للقوائم المالیةاإل -
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 لیسیكو مصر
 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

                                                   ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ فيالمنتهیة المالیة   السنةالمجمعة عن  الخسائر وأاالر�اح قائمة 
                                            

 
   المجمعة.   جزءًا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة ) ٣٨) إلي رقم (١المرفقة من رقم (   اإل�ضاحاتتعتبر 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ إ�ضاح 
 جنیـــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــه مــــــرق  

 ٢  ٣٤٩ ٨١٤  ٣٢٢    ٢  ٠٥٥  ١٨٥  ٩٨٣ ) ٤(  صافى المبیعات
 ) ٢ ٠٩٨ ٠٧٥ ٥٩٧(  ) ١  ٨٢٦  ٠١٩  ٠٢٦(  ) ٥(  تكلفة المبیعات

 ٢٥١ ٧٣٨ ٧٢٥     ٢٢٩  ١٦٦  ٩٥٧  مجمل الر�ح
     

 ٢٣ ١٧٠  ٧٦٧    ١١  ٥١٢  ٠٢١ ) ٦(  إیرادات أخرى 
 ) ١٤١ ٦٩١ ٧٨٥(  ) ١٢٦  ٣٩٩  ٠٨٢(   توز�عالمصروفات 

 ) ١٨٤ ٢٣٤ ٣٦٥(  ) ١٥٠  ٢٣٨  ٧١١(   مصروفات إدار�ة  
 ) ٣٧ ١٩٩ ٩٦٨(  ) ٩٦  ٤٩٢  ٦٨٢(  ) ٧(  مصروفات أخرى 

 )٨٨ ٢١٦ ٦٢٦(  ) ١٣٢  ٤٥١  ٤٩٧(   التشغیل خسائر
     

 ٤ ٨٣٤  ٣٢٠  --   شر�ة شقیقة فينتائج االستثمار  فيحصة 
 ٤ ٠٣٧  ٤٣٧    ٢٩  ٨٩٤  ٠٠١ ) ٨(  إیرادات تمو�لیة 

 ) ١٩٩ ٠٢٦ ٥٠٤(  ) ٩٥  ٣٩٤  ٨٨٠(  ) ٩(  مصروفات تمو�لیة
 )٢٧٨ ٣٧١ ٣٧٣(  ) ١٩٧  ٩٥٢  ٣٧٦(   قبل الضرائبالخسارة 

     
 ) ٢٢ ٨١٣ ٥٦٩(  ) ٣٢  ٣٤٤  ٦٩٣(  ) ١٠(  العام ضرائب الدخل عن  

 ٢٠١  ٩٨٣    ٧  ٨٩٥  ١٦٧  مؤجلة الضرائب الدخل 
 )٣٠٠ ٩٨٢ ٩٥٩(  ) ٢٢٢  ٤٠١  ٩٠٢(   صافي خسارة العام

     
     :  مستحق لكل من

 ) ٢٩٨ ٣١٧ ٨١٠(  ) ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧(   مساهمى الشر�ة القا�ضة 
 ) ٢ ٦٦٥ ١٤٩(  ) ١  ٧٩٦  ٧٥٥(   الحقوق غیر المسیطرة 

 )٣٠٠ ٩٨٢ ٩٥٩(  ) ٢٢٢  ٤٠١  ٩٠٢(   خسارة العام صافى
 )٣.٧٣(  )٢.٧٦( ) ١١(  (جنیه / سهم) نصیب السهم في خسائر العام  
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 لیسیكو مصر
 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ في المنتهیة  المالیة السنةالمجمعة عن  قائمة الدخل الشامل
 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

    الدخل الشامل األخر
 ) ٣٠٠ ٩٨٢ ٩٥٩(  ) ٢٢٢ ٤٠١ ٩٠٢( عام صافى خسارة ال

    االر�اح و الخسائر المجمعة  بنود قد یتم تبو�بها الحقا �قائمة 
 ) ٩٧ ١٣٩ ٩٢٧(  )  ٢٧  ٢٦٩  ٨٦٧( فروق ترجمة القوائم المالیة للشر�ات التا�عة

    المجمعة االر�اح و الخسائریتم تبو�بها الحقا �قائمة  البنود 
 ١  ٦٨٧ ٧٩٢  ٤٤٧  )  ٤٨٦  ٣٢٢ ٥٥٢(  اعادة تقییم أراضى

 ١ ٢٨٩ ٦٦٩ ٥٦١  ) ٧٣٥ ٩٩٤ ٣٢١( عاماجمالى الدخل الشامل عن ال

    اجمالى الدخل الشامل 
    یوزع �ما یلي:

 ١ ٢٥٥ ٣٧٠ ٥٥٦  )٧٢٢ ٢٥٨ ١٩٥( مساهمى الشر�ة القا�ضة  
 ٣٤ ٢٩٩ ٠٠٥   )٣ ٢٢١ ٠٧٦( الحقوق غیر المسیطرة 

 ١ ٢٨٩ ٦٦٩ ٥٦١  ) ٧٣٥ ٩٩٤ ٣٢١( عامالشامل عن الإجمالي الدخل 
 
  المجمعة ) تعتبر متممة لهذه القوائم المالیة٣٨(رقم ) إلى ١(رقم من  المرفقة اإل�ضاحات. 
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 لیسیكو مصر 
  (شر�ة مساهمة مصر�ة)

 ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١ فيالمنتهیة   المالیة السنةالمجمعة عن  حقوق الملكیة في اتقائمة التغیر 
  

 
 ) المجمعة. المالیة ) جزءًا ال یتجزأ من هذه القوائم٣٨) إلي رقم (١تعتبر اإل�ضاحات المرفقة من رقم  

    

ـان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البـی
 رأس المال 

 المصدر والمدفوع   

 

ـات   احتیاطی

 
 (خسائر)/ 

ة   أرباح مرحـل

 
 صافـى 

 خسارة العام 

ــى    ــ ــ ــ ــ  إجمال
   ملكیة حقوق  
 القابضة   الشركة 

 
 حقوق  

 غیر مسیطرة 

 
 إجمالى 

 حقوق الملكیة   
ــھ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھ   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھ   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھ   جنی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھ   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھ   جنی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــھ   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنی

 ۹۰۳  ۱۰۷ ۷٦۹  ۲۲  ۷٥۲ ۳۳٥   ۸۸۰  ۳٥٥ ٤۳٤   ) ۱۱٤  ۳۳۲  ۹٦۹(   ۲۱  ۳۰۲  ۸۷۹      ٥۷۳  ۳۸٥  ٥۲٤     ٤۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰ ۲۰۱۹الرصید في أول ینایر  
               بنود الدخل الشامل االخر 

 ) ۹۷  ۱۳۹  ۹۲۷(   ٦  ۰۲٦  ۰٦۸    ) ۱۰۳  ۱٦٥  ۹۹٥(   --   --   ) ۱۰۳  ۱٦٥  ۹۹٥(   --  فروق ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة بالعمالت األجنبیة 
 ۱  ٦۸۷  ۷۹۲  ٤٤۷  ۳۰  ۹۳۸  ۰۸٦  ۱  ٦٥٦  ۸٥٤  ۳٦۱  --   --   ۱  ٦٥٦  ۸٥٤  ۳٦۱  --  فائض إعادة تقییم أراضي شركات المجموعة 

 ) ۳۰۰  ۹۸۲  ۹٥۹(   ) ۲  ٦٦٥  ۱٤۹(   ) ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰(   ) ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰(   --    --   --  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱صافى خسارة السنة المالیة المنتھیة في 
 ۱ ۲۸۹  ٦٦۹ ٥٦۱  ۳٤  ۲۹۹ ۰۰٥   ۱  ۲٥٥  ۳۷۰ ٥٥٦   ) ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰(   --    ۱  ٥٥۳  ٦۸۸  ۳٦٦  --  اجمالى الدخل الشامل االخر 

               معامالت مع مساھمى الشركة
 ) ۱  ۷۷۳  ٥۳٤(   --   ) ۱  ۷۷۳  ٥۳٤(   --   ) ۱  ۷۷۳  ٥۳٤(    --   --  عقود اإلیجار    ۱٦األثر التراكمي لتطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم  

 --   --   --   ۱۱٤  ۳۳۲  ۹٦۹    ) ۱۱٤  ۳۳۲  ۹٦۹(   --   --  المحول إلى األرباح المرحلة  
 ۱۰٤  ۱٥۹  ۸۹٥    ) ۱۰  ۱۲٦  ۰۸۰(   ۱۱٤  ۲۸٥  ۹۷٥    --   ۱۱٤  ۲۸٥  ۹۷٥    --   --  تصفیة شركة تابعة  تسویات 

اقفال نصیب االراضى المباعة بمعرفة الشركة القابضة من  
 ) ۹  ۸٦۳  ۹۳٥(   --   ) ۹  ۸٦۳  ۹۳٥(   --   --   ) ۹  ۸٦۳  ۹۳٥(   --  ربح او الخسارة فائض إعادة تقییم األرض في قائمة ال

 ۹۲  ٥۲۲  ٤۲٦    ) ۱۰  ۱۲٦  ۰۸۰(   ۱۰۲  ٦٤۸  ٥۰٦    ۱۱٤  ۳۳۲  ۹٦۹  ) ۱  ۸۲۰  ٥۲۸(   ) ۹  ۸٦۳  ۹۳٥(   --  اجمالى المعامالت مع مساھمى الشركة 
 ۲  ۲۸٥  ۲۹۹  ۷٥٦      ٤٦  ۹۲٥  ۲٦۰    ۲  ۲۳۸  ۳۷٤  ٤۹٦    ) ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰(   ۱۹  ٤۸۲  ۳٥۱     ۲  ۱۱۷  ۲۰۹  ۹٥٥    ٤۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  

               
 ۲  ۲۸٥  ۲۹۹  ۷٥٦  ٤٦  ۹۲٥  ۲٦۰  ۲  ۲۳۸  ۳۷٤  ٤۹٦  ) ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰(   ۱۹  ٤۸۲  ۳٥۱   ۲  ۱۱۷  ۲۰۹  ۹٥٥  ٤۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰ ۲۰۲۰الرصید في أول ینایر  

               بنود الدخل الشامل االخر 
 ) ٤۸٦  ۳۲۲  ٥٥۲(   ) ۸  ۲٤۳  ٤۳٥(   ) ٤۷۸  ۰۷۹  ۱۱۷(   --   --   ) ٤۷۸  ۰۷۹  ۱۱۷(   --  تقییم اراضىاعادة 

 ) ۲۷  ۲٦۹  ۸٦۷(   ) ۳  ٦۹٥  ۹۳٦(   ) ۲۳  ٥۷۳  ۹۳۱(   --   --   ) ۲۳  ٥۷۳  ۹۳۱(   --  األجنبیة فروق ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة بالعمالت  
 ) ۲۲۲  ٤۰۱  ۹۰۲(   ) ۱  ۷۹٦  ۷٥٥(   ) ۲۲۰  ٦۰٥  ۱٤۷(   ) ۲۲۰  ٦۰٥  ۱٤۷(   --   --   --  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ فيخسارة السنة المالیة المنتھیة  صافى

 ) ۷۳٥  ۹۹٤  ۳۲۱(   ) ۱۳  ۷۳٦  ۱۲٦(   ) ۷۲۲  ۲٥۸  ۱۹٥(   ) ۲۲۰  ٦۰٥  ۱٤۷(   --   ) ٥۰۱  ٦٥۳  ۰٤۸(   --  اجمالى الدخل الشامل 
              معامالت مع مساھمى الشركة
 --   --   --     ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰  ) ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰(    --   --  المحول الى الخسائر المرحلة 

 --   ) ۱۲  ٤۳۸  ۳٦۸(     ۱۲  ٤۳۸  ۳٦۸  --   ۱۹٤  ۰٦۳  ۸۳۳   ) ۱۸۱  ٦۲٥  ٤٦٥(   --  المحول من االحتیاطیات للخسائر المرحلة 
تسویات خاصة بتحقق ربح ناتج عن بیع مخزون خالل  

 ۱٦  ۷٥٤  ۸۳۱    ۹  ۲۱۷  ۲۹۲    ۷  ٥۳۷  ٥۳۹  --     ۷  ٥۳۷  ٥۳۹   --   --  سنوات سابقة 
   ۱٦  ۷٥٤  ۸۳۱  ) ۳  ۲۲۱  ۰۷٦(     ۱۹  ۹۷٥  ۹۰۷    ۲۹۸  ۳۱۷  ۸۱۰  ) ۹٦  ۷۱٦  ٤۳۸(    ) ۱۸۱  ٦۲٥  ٤٦٥(   --  اجمالى المعامالت مع مساھمى الشركة

   ۱  ٥٦٦  ۰٦۰  ۲٦٦    ۲۹  ۹٦۸  ۰٥۸    ۱  ٥۳٦  ۰۹۲  ۲۰۸  ) ۲۲۰  ٦۰٥  ۱٤۷(   ) ۷۷  ۲۳٤  ۰۸۷(      ۱  ٤۳۳  ۹۳۱  ٤٤۲  ٤۰۰  ۰۰۰  ۰۰۰ ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في   الرصید
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 لیسیكو مصر
 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 

 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١المنتهیة في   المالیة السنةالمجمعة عن  قائمة التدفقات النقد�ة
 

 
 ) المجمعة. ) جزءًا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة ٣٨) إلي رقم ( ١تعتبر اإل�ضاحات المرفقة من رقم 

 ٢٠١٩ د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ إ�ضاح  
ــه  م ــــ رق   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه   جنیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنیـ

     التدفقات النقد�ة من أنشطة التشغیل 
 ) ٢٩٨  ٣١٧  ٨١٠(   ) ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧(   خسارة العام قبل الضرائب والحقوق غیر المسیطرة   صافي 

     یتم تسو�ته �ما یلى:
 ١١٥  ٥٤٦  ٠٣٥    ١٠٢  ٦١٠  ٢٨٦ ) ١٢(  عقارات واالت ومعداتإهالك 

 ١  ٩٠٢  ٧٢٦    ١  ٠٣٣  ٨٣٧  استهالك األصول غیر الملموسة 
 ٩  ٥٩٩  ٧٣٥    ٦٧  ٤١١  ٨٩٤ ) ٢٧(  تدعیم مخصصات  

 ٦٠  ٣٠٩  ٥١١    ٦٠  ٦٧٣  ٨٥٢  األر�اح فيحصة العاملین 
 ) ٨٣٧  ٩١٤(   ) ٢١٧  ٦٩٩(   رأسمالیةأر�اح 

 ) ٩  ٨٦٣  ٩٣٥(   --   تسو�ة غیر نقد�ة على احتیاطي إعادة تقییم األراضي 
 ٨٤٣  ٤٨٨    --   صافى خسارة أصول غیر ملموسة

 ٢٢  ٨١٣  ٥٦٩    ٣٢  ٣٤٤  ٦٩٣  ضرائب الدخل  
 ) ٣٩٢  ٤٦٦(   ) ٨  ١٠٧  ١٦٨(   ضرائب الدخل المؤجلة 

 --   ١  ١٤٢  ٢٦٩ ) ٧(  خسائر بیع استثمارات أخرى 
 --   ٩  ٣٣٢  ٣٨٠ ) ٧(  االضمحالل فى األصول غیر الملموسة

 ) ٨٢  ٨٧٧(   ) ٢٥  ٠٤٤(   رد اإلنخفاض في قیمة المخزون  
الفرق الناتج عن إثبات القیمة الحالیة الوراق القبض  

 طو�لة االجل  
  )١  ٤٥٦  ١٠٨    ) ٣  ٩٤٩  ٣٠٢ 

 ١١  ١١٩  ٩٨٤    ٧  ١٧٥  ١٣٢  وفروق العملة  التغیر فى احتیاطى الترجمة
  ٨٥  ٩٠٣  ٨٤٦(   ٤٨  ٨١٩  ٩٨٣ ( 
     

 ١٤٣  ٧٠٥  ٨٦٧    ١١١  ٥٩٧  ٠٦٥  التغیر فى المخزون 
 ١٤٠  ٤٩٣  ٠٥٠    ٢٧  ٣٦٨  ٩٣٣  العمالء والمدینینفي  التغیر

 ٣٥  ٨٣٢  ٠٨٨    ٢٢٩  ٤٨٩  ٩٩٤  التغیر في الموردین والدائنین
 ) ٣٨  ٨٩٦  ٦٧٦(   ) ٢٥  ٤١٥  ٢٩٨(   ضر�بة الدخل المسددة 
 ) ٣٩  ٣٤٨  ٧٤٠(   ) ٣٩  ٢٠٦  ٤٢٣(   مخصصات مستخدمة

 ١٥٥  ٨٨١  ٧٤٣  ٣٥٢  ٦٥٤  ٢٥٤  نشطة التشغیل المتاحة من أ صافى النقد�ة  
     

     التدفقات النقد�ة من أنشطة االستثمار 
 ) ٦١  ١٢٧  ٩٨٠(   ) ٥٧  ٩٧٨  ٦٣٧(  عقارات واالت ومعدات  مدفوعات في شراء 

 ) ١  ٧٠٢  ٨٣٩(   ) ١  ٠٧٠  ٤٩٥(  األصول غیر الملموسة شراء  فى    مدفوعات 
 ١  ٣٩٢  ٧٢٨    ٤  ٩٤٢  ٥٧١ االستثمارات األخرى متحصالت من بیع  
 ٣  ٢٢٩  ٣٢٦    ٢١٤  ٧٨٨  ٦٢٨ عقارات واالت ومعداتمتحصالت من بیع  

 ) ٦  ٦٢٥  ٠٠٠(   ١٦  ٥٠٠  ٠٠٠  فى اوراق قبض طو�لة األجل لنقص/(الز�ادة) 
 ) ٦٤  ٨٣٣  ٧٦٥(     ١٧٧  ١٨٢  ٠٦٧  أنشطة االستثمار   في) المستخدمة  (   المتاحة من/   صافى النقد�ة 

     
     التمو�ل التدفقات النقد�ة من أنشطة  

 ٥٢  ١٨٠  ٠٠٠    ) ١٨  ٠٢١  ٤٢١(   لقروض طو�لة األجل  ) /المحصل من ا المسدد ( 
 --   ٢  ٢٨٣  ١٥٦  مدفوعات عن التزامات عقود ا�جار 

 ) ٤٨  ٤٧١  ٠٢٤(   ) ٣٧  ٦٨٤  ٦٦٨(   المسدد من توز�عات العاملین 
 ) ٦  ٧٦٥  ١٦١(   ) ١٦  ٩٥٧  ٢٠٢(   التغیر في الحقوق الغیر مسیطرة

 )٣  ٠٥٦  ١٨٥(  ) ٧٠  ٣٨٠  ١٣٥(   أنشطة التمو�ل  في صافى النقد�ة المستخدمة  
 ٨٧  ٩٩١  ٧٩٣    ٤٥٩  ٤٥٦  ١٨٦  العام صافى التغیر فى النقد�ة وما فى حكمها خالل  

 ) ١  ١٤٥  ١٨٠  ٧٤٤(   ) ١  ٠٥٧  ١٨٨  ٩٥١(  ) ١٩(  العام النقد�ة وما فى حكمها في أول  
 ) ١  ٠٥٧  ١٨٨  ٩٥١(   ) ٥٩٧  ٧٣٢  ٧٦٥(  ) ١٩(  أخر العام النقد�ة وما فى حكمها فى  
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 نبذة عن الشر�ة القا�ضة والشر�ات التا�عة -١

 
تتمثل فى الشر�ة القا�ضة والشر�ات   ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١فى    المنتهیةالمالیة    السنة  عنللشر�ة  القوائم المالیة المجمعة  

 التا�عة (والمشار الیهم �المجموعة او منفصلین �شر�ات المجموعة).
 

 لیسیكو مصر (الشر�ة القا�ضة) ١-١
  االقتصاد وزارة قرار �موجب ١٩٧٥ نوفمبر من األول بتار�خ) مصر�ة مساهمة شر�ة(مصر لیسیكو شر�ة تأسست -

والذى   ٢٠١٧لسنة  ٧٢رقم اإلستثمار والشر�ة خاضعة ألحكام قانون  ١٩٧٥ة لسن ١٤٢ رقم االقتصادي والتعاون 
صناعة و�نتاج جمیع الصناعات الخزفیة و�دخل فیها  القا�ضة  ومن أغراض الشر�ة    ،١٩٩٧لسنة    ٨القانون    حل محل
 والتأجیر التمو�لى.  و�نتاج األدوات الصحیة و�افة أنواع البالطصناعة  

 
 . ٢٠٢١ مارس ١بتار�خ لالصدار اعتمد مجلس ادارة الشر�ة القوائم المالیة  -

 
 الشر�ات التا�عة ٢-١

�الشر�ات التا�عة والمتضمنة �القوائم المالیة المجمعة و�ذا نسبة مساهمة الشر�ة القا�ضة فى �ل  بیانفیما یلى 
 منها:

 نسبة المساهمة  بلد المنشأ 
 ٢٠١٩د�سمبر ٣١ ٢٠٢٠د�سمبر ٣١  
  ٪ ٪ 
 ٩٩.٩٩ ٩٩.٩٩ مصر (ش.م.م) لیسیكو للصناعات الخزفیة .١
 ٩٩.٨٣ ٩٩.٨٣ مصر تى.جى.اف لالستشارات والتجارة (ش.م.م)  .٢
 ٩٩.٣٣ ٩٩.٣٣ مصر (ش.م.م)  لیسیكو لالستثمارات المالیة .٣
 ٩٤.٧٧ ٩٤.٧٧ لبنان (ش.م.ل)  شر�ة الصناعات الخزفیة اللبنانیة  .٤
 ٩٩.٩٧ ٩٩.٩٧ مصر (ش.م.م)  شر�ة السیرامیك الدولیة .٥
 ٧٠ ٧٠ مصر شر�ة لیسیكو لتجارة وتوز�ع السیرامیك (ش.م.م)   .٦
 ٩٩.٩٧ ٩٩.٩٧ مصر شر�ة السیرامیك األورو�ى (ش.م.م)   .٧
لیسیكو بلس للتجارة    -   للتجارة (ش.م.م   سارجمین شر�ة   .٨

 سا�قا) 
 ٩٩.٨٥ ٩٩.٨٥ مصر

ساردیز�ن  -شر�ة برج لخالطات المیاه  .٩
 (ش.م.م) 

 ٦٩.٨٥ ٦٩.٨٥ مصر

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة المتحدة انجلترا المحدودةلیسیكو  .١٠
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة المتحدة PLCلیسیكو  ١- ١٠    
 ٥١ ٥١ جنوب افر�قیا لیسیكو جنوب افر�قیا ٢- ١٠    
 ٥١ ٥١ بولندا  لیسیكو بولندا  ٣- ١٠    
 ٨٠ ٨٠ فرنسا  لیسیكو فرنسا  ٤- ١٠    

 
صناعة و�نتاج جمیع الصناعات الخزفیة و�دخل فیها صناعة و�نتاج األدوات الصحیة  الشر�ات التا�عة هي أغراض 

 . و�افة أنواع البالط
 

 المجمعة  اسس اعداد القوائم المالیة -٢
 

 اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالیة  ١-٢
بواسطة   إعدادهاأعدت القوائم المالیة المجمعة طبقًا لمعاییر المحاسبة والتقار�ر المالیة الدولیة وتفسیراتها التى یتم 

 مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. 
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 عملة العرض والتعامل ٢-٢
عامل الخاصة  ذى �مثل عملة التالمجمعة هى الجنیه المصرى. وال ةالتعامل المستخدمة في عرض القوائم المالی عملة

 �الشر�ة.
 

 استخدام التقدیرات والحكم الشخصى ٣-٢
من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي والتقدیرات  دولیةوفقا لمعاییر المحاسبة ال المجمعة یتطلب إعداد القوائم المالیة

واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لألصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات. تعد  
  بها في ضوء الخبرة السا�قة وعوامل أخرى متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلیة عن  التقدیرات واالفتراضات المتعلقة

 تلك التقدیرات.
 

یتم االعتراف �التغییر في التقدیرات المحاسبیة في   . ة یتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها �صفه دور�
الفترة التي یتم تغییر التقدیر فیها إذا �ان التغییر یؤثر على هذه الفترة فقط، أو في فترة التغییر والفترات المستقبلیة إذا  

 ییر یؤثر على �لیهما.كان التغ
 

 فیما یلي المجاالت الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة التقدیرات واالفتراضات ومارست فیھا األحكام: 
 

 ١٧إ�ضاح  -مخصص مخزون �طئ الحر�ة   •
 ١٨إ�ضاح  -مخصص االضمحالل في المدینون  •
 ١٤إ�ضاح  -االضمحالل في الشهرة  •
   ١٢إ�ضاح  -واالالت والمعدات  عقارات  لل القیمة العادلة  •
 ۱۲إیضاح  –عقارات واالالت والمعدات  لل اإلنتاجي  العمر •
 ا�ضاح -احتساب الضرائب المؤجلة   •

 
 اساس القیاس   ٤-٢

 
 یتم اعداد القوائم المالیة المجمعة على أساس التكلفة التار�خیة فیما عدا:

 العادلة. یتم قیاسها �القیمة العقارات واالالت والمعدات  -
 یتم تقییم األدوات المالیة، المقومة �القیمة العادلة عن طر�ق قائمة الدخل، �القیمة العادلة.  -
 األدوات المالیة المقتناه �غرض البیع یتم قیاسها �القیمة العادلة.  -
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المالیة المنتهیة   السنة  تا�عة) عن (شر�اتو لیسكو انجلترا  القوائم المالیة المستقلة لشر�ة لیسیكو لبنان -٣
 ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١في 

 
مستقرة مما �ان له اكبر األثر على اقتصادها  وحتى تار�خه أوضاعا سیاسیة غیر    ٢٠١٩واجهت دولة لبنان خالل  

خالل الفترة. األمر الذي قد یؤثر   هابها، مما ادي إلي هبوط النشاط اإلقتصادى �صفة عامة ب والقطاع المصرفى
 تأثیر جوهرى على تقییم أصول واأللتزامات الشر�ة اللبنانیة التا�عة والناتجة عن مزاولتها لنشاطها في المستقبل.

ظل األوضاع سالفة البیان وما یترتب علیها من أثار على النشاط التجارى بلبنان �صفة عامة، فأن   هذا وفي
مراقب حسا�ات الشر�ة التا�عة اللبنانیة لم یتمكن من تحدید اثر تلك األوضاع على قیمة األصول والتزامات 

  .  ٢٠٢٠ مبرد�س  ٣١المدرجة �القوائم المالیة المستقلة للشر�ة اللبنانیة التا�عة في  
علي بیانات  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١وقد اعتمدت إدارة المجموعة عند اعدادها للقوائم المالیة المجمعة المرفقة في 

التا�عة.  اتمعدة �معرفة إدارة الشر� لكل من لیسیكو لبنان المستقلة و لیسیكو انجلترا المجمعة مالیة غیر مدققة
  ٣١التا�عة والتي تم ادراجها �القوائم المالیة المجمعة في  اتوفیما یلي ملخص للبیانات المالیة والخاصة �الشر�

  :�عد ترجمتها للجنیه المصري  ٢٠٢٠ د�سمبر
قائمة المر�ز المالى �ما فى 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١
 لیسكو لبنان
 جنیه مصري 

 إنجلترالیسكو 
 االجمــــــــــــالى جنیه مصري 

 جنیه مصري 
    األصول

  ١٥٢ ٢٥١ ٥٨٥  ١١٠ ٦١٠ ٧٦٢  ٤١ ٦٤٠ ٨٢٣ أصول غیر متداولة
  ٣٧٧ ٨٩٠ ٩٩٩  ١٥٩ ٣٣٥ ٩٧٧  ٢١٨ ٥٥٥ ٠٢٢ أصول متداولة

 ٥٣٠ ١٤٢ ٥٨٤  ٢٦٩ ٩٤٦ ٧٣٩ ٢٦٠ ١٩٥ ٨٤٥ إجمالي األصول
    حقوق الملكیة

  ٢٥٥ ٢٠٣ ٢٦١  ٢٤٤ ٢٢٨ ٦٠٧  ١٠ ٩٧٤ ٦٥٤ رأس المال المصدر والمدفوع
  ٣ ٦٥٨ ٢١٨ --  ٣ ٦٥٨ ٢١٨ اإلحتیاطیات

 )خسائر/ ( المرحلة االر�اح
 )١٣٤ ٠١٤ ٧٠٩( )٢٥٥ ١١٣ ٤٩٦( ١٢١ ٠٩٨ ٧٨٧ جمعة م

  ٣٢ ٩٤٣ ٩١٣ ٣٣ ٣٤٣ ٢٥٧ )٣٩٩ ٣٤٤( فروق ترجمة عمالت اجنبیة
  ١٥٧ ٧٩٠ ٦٨٣ ٢٢ ٤٥٨ ٣٦٨ ١٣٥ ٣٣٢ ٣١٥ التا�عة اتحقوق ملكیة الشر�

 )١ ٥٨٧ ٦٩٦( )١ ٥٨٧ ٦٩٦( -- مسیطرة الحقوق غیر ال
  ١٥٦ ٢٠٢ ٩٨٧ ٢٠ ٨٧٠ ٦٧٢  ١٣٥ ٣٣٢ ٣١٥ مجموع حقوق الملكیة

    األلتزامات
  ٧ ٧٧٣ ٩٨١  ١ ٨٧٧ ٥٩٤  ٥ ٨٩٦ ٣٨٧ غیر متداولة -إلتزامات 

 ٣٦٦ ١٦٥ ٦١٦ ٢٤٧ ١٩٨ ٤٧٣  ١١٨ ٩٦٧ ١٤٣ إلتزامات متداولة
  ٣٧٣ ٩٣٩ ٥٩٧ ٢٤٩ ٠٧٦ ٠٦٧ ١٢٤ ٨٦٣ ٥٣٠ إجمالي االلتزامات

     ٥٣٠ ١٤٢ ٥٨٤  ٢٦٩ ٩٤٦ ٧٣٩ ٢٦٠ ١٩٥ ٨٤٥ حقوق الملكیة واإللتزامات  
  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المنتهیة فى  المالیة لسنةعن ا قائمة االر�اح و الخسائر

  ٤٤٥ ٧٤٧ ٥٠٨ ٣٥٦ ٧٢٠ ٦٢٩  ٨٩ ٠٢٦ ٨٧٩ بیعات م
 )٣٣٣ ٤٢٥ ٣٧١( )٢٤٣ ٢٤١ ٤٥٠( )٩٠ ١٨٣ ٩٢١( تكلفة المبیعات 

 ١١٢ ٣٢٢ ١٣٧ ١١٣ ٤٧٩ ١٧٩ )١ ١٥٧ ٠٤٢( مجمل الر�ح / (الخسارة)
  ٥ ٢٥٥ ٦٨٦  ٥ ٢٥٥ ٦٨٦ -- االیرادات التشغیلیة 
 )١٧٥ ٢٨٢ ٧٩٣( )١٢٢ ٥٧٥ ١٩٧( )٥٢ ٧٠٧ ٥٩٦( المصار�ف التشغیلیة

 )التكالیفصافى االیرادات /(
 التمو�لیة 

١٢ ٦١٠ ٧٥٤ )٦٧٧ ٤٤٢(  ١٣ ٢٨٨ ١٩٦  

 ) ٢ ٥٧٠ ٨٨٣( ) ٢ ٥٧٠ ٨٨٣( -- ضرائب الدخل عن العام 
 )٤٧ ٦٦٥ ٠٩٩( )٧ ٠٨٨ ٦٥٧( )٤٠ ٥٧٦ ٤٤٢( خسارة العامصافى 
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  التقار�ر القطاعیة -٤

تتضمن األصول والخصوم ونتائج عملیات القطاعات   .بهم الخاصة المالیة المعلومات إلعداد �أساس لها التا�عة والشر�ات الشر�ة �أنشطة القطاعیة المعلومات یتم عرض
 .البنود المتعلقة مباشرة �قطاع معین و�نود �مكن توز�عها على القطاعات على أساس ثابت

  :ةقطاعات األعمال التالی تتكون الشر�ة والشر�ات التا�عة لها من 
 قطاع إنتاج الصحي .  -١
 قطاع إنتاج البالط . -٢
  قطاع خالطات المیاة . -٣

 : �ما یلى  قطاعات إنتاج الصحى والبالط وخالطات المیاه عن ٢٠١٩و   ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١األصول و االلتزامات و نتائج االعمال عن السنة المالیة المنتهیة یلى  فیما
 

         اجمالى  قطاع خالطات المیاه  البالطقطاع إنتاج    قطاع اإنتاج الصحى ٢٠٢٠
 ٣  ٢٥٢ ٩٠٦  ٠٦٠  ٧ ٨١٣  ٣٣٨  ١  ٩٧٨ ٥٨٨  ١٦٧  ١  ٢٦٦ ٥٠٤  ٥٥٥ األصول

 ١  ٦٨٦ ٨٤٥  ٧٩٤  ٣١ ٣٦٠  ٣٢٦  ١  ٠٠٨ ٩٤١  ٣٣٧  ٦٤٦ ٥٤٤  ١٣١ االلتزامات
 ٢  ٠٥٥ ١٨٥  ٩٨٣  ٧٤ ٢٠٢  ٢٠٠  ٧٨٢ ٢٧٣  ٥١٣  ١  ١٩٨ ٧١٠  ٢٧٠ اإلیرادات

         ) ٢٢٠ ٦٠٥ ١٤٧(  ٦ ٤١٠  ٥٩٢  ) ٨٩ ٦٤٦ ٥٦٩(  ) ١٣٧ ٣٦٩ ١٧٠( ساهمى الشر�ة القا�ضة لم الر�ح    /   (الخسارة)   صافى 
٢٠١٩        
 ٤  ١٣٤ ٠١٦  ٠١٣  ٩ ٨٨٠  ٤٤٤  ٢  ٢٨٩ ٣٦٦  ٣٣٧  ١  ٨٣٤ ٧٦٩  ٢٤٢ أصول 

 ١  ٨٤٨ ٧١٦  ٢٥٧  ٤١ ٣٩٥  ٤٨١  ٩٣٠ ٨٤٣  ٥٦٦  ٨٧٦ ٤٧٧  ٢١٠ االلتزامات
 ٢  ٣٤٩ ٨١٤  ٣٢٥  ٧٧ ٢٤٨  ٨٨٨  ٨٥٦ ٤٢٠  ٥٥٧  ١  ٤١٦ ١٤٤  ٨٨٠ اإلیرادات

 ) ٢٩٨ ٣١٧ ٧١٢(  ٧  ٨٧٧ ٥٧٦   ) ١١٥ ٣٩٠ ١٧٢(  ) ١٩٠ ٨٠٥ ١١٦( ساهمى الشر�ة القا�ضة لم الر�ح    (الخسارة) /   صافى 
        

 تعمل الشر�ة في القطاعات الجغرافیة الرئیسیة وهى مصر ولبنان والتصدیر. 
 
 :المناطق الجغرافیة الرئیسیة �ما یلى عن  ٢٠١٩و   ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١األصول وااللتزامات و نتائج االعمال عن السنة المالیة المنتهیة فیما یلى و 
 

           اجمالى  تسو�ات  اخرى   لبنان  مصر ٢٠٢٠
 ٣  ٢٥٢ ٩٠٦  ٠٦٠  ) ١٢٧ ٤٤٠ ٩٧٧(  ٢٦٨ ٧٢٦  ١٩٥    ٣٠١ ٥٧٣  ٢٣٦  ٢  ٨١٠ ٠٤٧  ٦٠٦ األصول

   ١  ٦٨٦ ٨٤٥  ٧٩٤  ) ٣٤٧ ٩٢٠ ٤٢٩(  ١٥٨ ٧٧٢  ٩٢٣  ١٢٥ ٤٢١  ٦٨٦  ١  ٧٥٠ ٥٧١  ٦١٤ االلتزامات
 ٢  ٠٥٥ ١٨٥  ٩٨٣  ) ٣٨٧ ٨٣٩ ١٤٨(  ٣٥٦ ٢٨٢  ٣٢٩  ٨٩ ٠٢٦  ٨٧٦  ١  ٩٩٧ ٧١٥  ٩٢٦ اإلیرادات

ساهمى  لم الر�ح    (الخسارة) /   صافى 
           ) ٢٢٠ ٦٠٥ ١٤٧(  ) ٨٧ ٦٩٢ ٢٧٥(  ) ٤ ٠١٧ ٩٧٠(  ) ٣٧ ٥٠١ ٧٧٩(  ) ٩١ ٣٩٣ ١٢٣( الشر�ة القا�ضة 

٢٠١٩          
   ٤  ١٣٤ ٠١٦  ٠١٣    ٥١٨ ٣٨٧  ٢٠١    ١٩٧ ٩٧٧  ٤٧٣    ٤١٠ ٢٣٠  ٥٢٦    ٣  ٠٠٧ ٤٢٠  ٨١٣ أصول 

 ١  ٨٤٨ ٧١٦  ٢٥٧    ٢٧١ ١٠٩  ٥٠٤    ١٤٣ ٣١٦  ١٣٨    ٣٩٨ ٨٠٦  ١٣٧  ١  ٠٣٥ ٤٨٤  ٤٧٨ االلتزامات
   ٢  ٣٤٩ ٨١٤  ٣٢٥  ) ٣٤٩ ٣١٢ ٧٠٥(    ٤٥٦ ٦٨٠  ٥٦٣  ١٠٧ ٩٢٩  ٤٩٢    ٢  ١٣٤ ٥١٦  ٩٧٥ اإلیرادات

ساهمى  لم الر�ح    (الخسارة) /   صافى 
 ) ٢٩٨ ٣١٧ ٧١٢(  ) ٧١ ٧٢٨ ٧٣٦(  ) ٧ ١٥٢ ٨٧١(  ) ٩٥ ٦٦٥ ٢٩٠(  ) ١٢٣ ٧٧٠ ٨١٥( الشر�ة القا�ضة 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١فى السنة المالیة المنتهیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ١٣ - 

 تكلفة مبیعات  -٥

 
 إیرادات أخرى  -٦

 
 مصروفات أخرى  -٧

 
 االیرادات التمو�لیة -٨

 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

 ٢ ٠٣٩ ٥٧٨ ٩٥٨    ١  ٧٦٥ ٣٤٥  ١٧٤ تكلفة المبیعات  
    �ضاف:

 ٥٨ ٤٩٦  ٦٣٩    ٦٠ ٦٧٣  ٨٥٢ حصة العاملین فى األر�اح
 ٢ ٠٩٨ ٠٧٥ ٥٩٧   ١ ٨٢٦ ٠١٩ ٠٢٦ 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

 ١٠ ٧٠١ ٨٤٩    ٢١٧  ٦٩٩ صافى األر�اح الرأسمالیة 
 ٥ ٥١١ ١٩٨    ٣ ٤٢٤  ٦٩٩ مبیعات خردة
 ٦ ٩٥٧ ٧٢٠    ٣ ٩٢٠  ٣٢١ إیرادات أخرى 

 --     ٣ ٩٤٩  ٣٠٢ خصم أوراق قبض طو�لة األجل لقیمتها الحالیة 
 ٢٣ ١٧٠ ٧٦٧   ١١ ٥١٢ ٠٢١ 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

 ٢١ ٢٩٥ ٩٠٢    ٣٧ ٣٤٨  ٣٩٣ تدعیم مخصص المطالبات 
 ٩ ٩٢٧ ٦٨٨    ٢٣ ٠٦١  ٥٠١ مصروفات متنوعة

 ٤ ٥٢٠  ٢٧٠    ٤ ٠٨٢  ٧٨٨ الشر�ة القا�ضةبدالت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١ ٤٥٦  ١٠٨  --  خصم أوراق القبض طو�لة االجل لقیمتها الحالیة 

 --     ٣٢ ٠٠٠  ٠٠٠ اضمحالل فى قیمة العمالء 
 ٣٧  ١٩٩  ٩٦٨    ٩٦  ٤٩٢  ٦٨٢ 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

 ٤ ٠٣٧ ٤٣٧    ٢ ٧٨١  ٦٣٢ ایرادات فوائد
 --     ٢٧ ١١٢  ٣٦٩ فروق عمالت أجنبیة

 ٤ ٠٣٧ ٤٣٧    ٢٩ ٨٩٤ ٠٠١ 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١فى السنة المالیة المنتهیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ١٤ - 

 مصروفات تمو�لیة -٩

 
 ضر�بة الدخل  -١٠

 
 رةفي الخسااألساسى  السهم نصیب -١١
 

 �األتى: ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١المنتهیة فى المالیة   سنةالالسهم عن خسارة  سابتم احت
 

 ٢٠١٩ د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر ٣١ 
 جنیــــــــــــــه  جنیــــــــــــــه 

 ) ٢٩٨  ٣١٧  ٨١٠(   ) ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧(  لمساهمي الشر�ة القا�ضة  (جنیه) العامصافى خسارة 
 ٨٠ ٠٠٠  ٠٠٠    ٨٠ ٠٠٠  ٠٠٠ عامالقائمة خالل ال عدد األسهم

 )٧٣,٣(  )٧٦,٢( (جنیه / سهم) العامفي خسائر  السهمنصیب 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

 ١٨٣ ٣٨٠  ٨١٦  --  فروق عمالت أجنبیة
 ١٥ ٦٤٥  ٦٨٨    ٩٥ ٣٩٤  ٨٨٠ مصروفات تمو�لیة

 ١٩٩ ٠٢٦ ٥٠٤   ٩٥ ٣٩٤ ٨٨٠ 

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ 
 جنیـــــــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــــــه 

 ١٩ ٢٠٩  ٨٤٤    ٢٧ ٤٩٢  ٨٤٣ سنةضر�بة الدخل عن ال
 ٣ ٦٠٣  ٧٢٥  ٤ ٨٥١  ٨٥٠   توز�عات   ضر�بة

 ٢٢ ٨١٣ ٥٦٩   ٣٢ ٣٤٤ ٦٩٣ 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ى ف  السنة المالیة المنتهیة المجمعة عن اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 

- ١٥ - 
 

 عقارات واالت ومعدات  -١٢

 
 ملیون جنیه مشتراة �معرفة الشر�ة القا�ضة �موجب عقود ابتدائیة غیر مسجلة.  ٦.٥ملیون جنیه،   ١.٨تتضمن األراضي والمباني عقارات بلغت تكلفتها   -
و�ذا   والمبرمة �معرفة شر�ة لیسیكو لتجارة وتوز�ع السیرامیك "أحدي الشر�ات التا�عة"�محافظات مختلفة عن عقود إ�جار عدد في معارض البیع ة لحق اإلنتفاع الناشئ القیمة الحالییتمثل حق اإلنتفاع في  -

 .  عقود ا�جار �المملكة المتحدة
  

 
  مبانــى   أراضــى 

 تحسینات
  آالت ومعدات   مستأجرة   �أماكن

 وسائل 
  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

 اث  ــــــــــ أث
 ومعدات مكاتب 
  وحاسبات آلیـــــة 

 أصول 
 اإلجمالي  حق االنتفاع  -

ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنیـــ
                  التكلفة 

 ٣  ٧٨٢  ٢٣٧  ٩٧٩  ١٣  ٦٨٣  ٢٥٣  ٣٨  ٨٢٨  ٩٣٠    ١٦٠  ٤٠٢  ٢٥٢  ٧٢  ٧٨٣  ٦٢٨    ١  ٢٢٣  ٥٦٦  ٥٨٥  ١٨  ٣٨٣  ٣٦٧   ٤٠٥  ٤٦٥  ٣٤٣      ١  ٨٤٩  ١٢٤  ٦٢١   ١/١/٢٠٢٠فى  
   ٢  ٠٧٥  ٤٩٩    ٣  ٥٣٦  ٩٩١  ) ١١٦  ٩٤٨(   ) ١٠٢  ٥٧٤(   ) ٤١٧  ٣١١(    ) ٣  ٥٩٤  ٧٦٠(     ١٤١  ٢٥٣    ٢  ٢٩٠  ٣٥٠    ٣٣٨  ٤٩٨ فروق ترجمة 

   ١١٤  ٠٤٤  ٧٦٢    ٦٢  ٥٩٢  ٥٥٦    ١  ٥٣٢  ٤٢٩    ٢٥  ٧٤٢  ٩١٧    ٥٢٣  ٩٥٩  ٢١  ٩٠٧  ٥٥٩    ١  ٣١٦  ٣٥٣    ٤٢٨  ٩٨٩  --  عامالإضافات  
 ) ٢٥١  ٥٢٤  ٨٩٢(   --   --   --   ) ٦٤٢  ٨٢١(   ) ٣٤  ٣٩٧  ٥٠٠(   --   ) ٣  ٤٣٥  ٧٧٥(   ) ٢١٣  ٠٤٨  ٧٩٦(  عامالاستبعادات  

 ) ٤٨٦  ٣٢٢  ٥٥٢(   --   --   --   --   --   --   --   ) ٤٨٦  ٣٢٢  ٥٥٢(  إعادة تقییم أراضى شر�ات المجموعة 
 ٣  ١٦٠  ٥١٠  ٧٩٦    ٧٩  ٨١٢  ٨٠٠    ٤٠  ٢٤٤  ٤١١    ١٨٦  ٠٤٢  ٥٩٥    ٧٢  ٢٤٧  ٤٥٥    ١  ٢٠٧  ٤٨١  ٨٨٤    ١٩  ٨٤٠  ٩٧٣     ٤٠٤  ٧٤٨  ٩٠٧    ١  ١٥٠  ٠٩١  ٧٧١ ٢٠٢٠/ ٣١/١٢فى  

                  مجمع اإلهالك 
 ١  ٤٦٣  ٩٣٢  ١٧٤      ٨  ٧١٨  ٣٥٤  ٣٤  ٩٠٧  ٤٩٩     ١٢٦  ٦٧٤  ١٧٣  ٦٨  ٣٧٩  ٨٦١    ٩٨٩  ٢٩٨  ٧٠١    ١٣  ٩١٧  ٢٨٠    ٢٢٢  ٠٣٦  ٣٠٦    --  ١/١/٢٠٢٠فى  

 ) ٢  ٨٥٩  ٤٩٩(   --   ) ١٠٨  ٢٦٨(   ) ٥  ١٠٩(   ) ٣٨٦  ٩٥٩(   ) ٣  ٣٧٦  ١٤٨(     ٥٧  ٤٥٧    ٩٥٩  ٥٢٨  --  فروق ترجمة 
   ١٠٧  ٥٤٥  ٣١٨  ١  ٤٥٩  ٥٣٢    ١  ١٠٣  ٨٥٠  ١٣  ٧٦٢  ٥٩٤     ١  ٨٩٨  ٣٠٨    ٧٢  ٨٢١  ٩٩٤    ١  ٠٧٠  ٨٦٢    ١٥  ٤٢٨  ١٧٨  --  عام الاهالك  

 ) ٣٦  ٩٥٣  ٩٦٤(   --   --   --   ) ٦٤١  ٠٢٠(   ) ٣٤  ٣٩٧  ٥٠٠(   --   ) ١  ٩١٥  ٤٤٤(   --  مجمع اهالك االستبعادات 
 ١  ٥٣١  ٦٦٤  ٠٢٩  ١٠  ١٧٧  ٨٨٦    ٣٥  ٩٠٣  ٠٨١     ١٤٠  ٤٣١  ٦٥٨    ٦٩  ٢٥٠  ١٩٠    ١  ٠٢٤  ٣٤٧  ٠٤٧    ١٥  ٠٤٥  ٥٩٩    ٢٣٦  ٥٠٨  ٥٦٨  --  ٢٠٢٠/ ٣١/١٢فى  

                  صافى القیمة الدفتر�ة 
   ١  ٦٢٨  ٨٤٦  ٧٦٧    ٦٩  ٦٣٤  ٩١٤    ٤  ٣٤١  ٣٣٠    ٤٥  ٦١٠  ٩٣٧      ٢  ٩٩٧  ٢٦٥    ١٨٣  ١٣٤  ٨٣٧    ٤  ٧٩٥  ٣٧٤    ١٦٨  ٢٤٠  ٣٣٩     ١  ١٥٠  ٠٩١  ٧٧١ ٢٠٢٠/ ٣١/١٢فى  
 ٢  ٣١٨  ٣٠٥  ٨٠٥    ٤  ٩٦٤  ٨٩٩    ٣  ٩٢١  ٤٣١    ٣٣  ٧٢٨  ٠٧٩  ٤  ٤٠٣  ٧٦٧    ٢٣٤  ٢٦٧  ٨٨٤    ٤  ٤٦٦  ٠٨٧    ١٨٣  ٤٢٩  ٠٣٧     ١  ٨٤٩  ١٢٤  ٦٢١   ٢٠١٩/ ٣١/١٢فى  



 
 لیسیكو مصر

 (شر�ة مساهمة مصر�ة) 
   ٢٠٢٠د�سمبر ٣١المنتهیة فى المالیة  السنة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ١٦ - 

 (یتبع)  عقارات واالت ومعدات -۲۱

 
  مبانــى   أراضــى 

 تحسینات
  آالت ومعدات   مستأجرة   �أماكن

 وسائل 
  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

 اث  ــــــــــ أث
 ومعدات مكاتب 
 اإلجمالي  حق االنتفاع  وحاسبات آلیـــــة 

ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنیـــ
                  التكلفة 

 ٢  ٠٨١  ٨١٠  ٥١١    --   ٣٨  ٨٠٠  ٦٦٨    ١٥٠  ٥٢٦  ٠٤٠  ٧٤  ٧٦٠  ٩٨٦    ١  ٢٢١  ٤٩١  ٣٤٣    ١٥  ٢١٠  ٨٢١     ٤١٥  ٨٥٧  ٢٣٣    ١٦٥  ١٦٣  ٤٢٠   ١/١/٢٠١٩فى  
 ) ٣٨  ٢٩٣  ١٤٣(   --   ) ٧٠١  ٦٩٤(   --   ) ٢  ٢٢٣  ٦٣١(    ) ٢٢  ١٠٩  ٩١٤(   ) ٢٨٩  ٢١٩(   ) ٩  ٥٩١  ٤٣٩(   ) ٣  ٣٧٧  ٢٤٦(  فروق ترجمة 

 ٧٧  ٠١٣  ٨٣٦    ١٣  ٦٨٣  ٢٥٣  ٧٢٩  ٩٥٦    ٩  ٨٧٦  ٢١٢    ٩٠٢  ٧٥٥    ٤٦  ٤٦٥  ١١٩    ٣  ٩٣٨  ٩٨٧    ١  ٤١٧  ٥٥٤    --  العامإضافات  
 ) ٢٦  ٠٨٥  ٦٧٢(   --   --   --   ) ٦٥٦  ٤٨٢(   ) ٢٢  ٢٧٩  ٩٦٣(   ) ٤٧٧  ٢٢٢(   ) ٢  ٢١٨  ٠٠٥(   ) ٤٥٤  ٠٠٠(  العاماستبعادات  

إعادة تقییم أراضى شر�ات 
 ١  ٦٨٧  ٧٩٢  ٤٤٧    --   --   --   --   --   --   --   ١  ٦٨٧  ٧٩٢  ٤٤٧   المجموعة

 ٣  ٧٨٢  ٢٣٧  ٩٧٩  ١٣  ٦٨٣  ٢٥٣  ٣٨  ٨٢٨  ٩٣٠  ١٦٠  ٤٠٢  ٢٥٢  ٧٢  ٧٨٣  ٦٢٨    ١  ٢٢٣  ٥٦٦  ٥٨٥  ١٨  ٣٨٣  ٣٦٧   ٤٠٥  ٤٦٥  ٣٤٣    ١  ٨٤٩  ١٢٤  ٦٢١   ٢٠١٩/ ٣١/١٢فى  
                  

                  مجمع اإلهالك 
 ١  ٤٠٤  ٩٧١  ٣٤١    --   ٣٤  ٣٧٥  ٩٠٢    ١١٣  ٣٩٧  ٨٧٨  ٦٨  ٦٦٥  ٠٦٤    ٩٦٤  ٠٥٠  ٦٤٨    ١٣  ١٩٤  ٣١٤    ٢١١  ٢٨٧  ٥٣٥    --  ١/١/٢٠١٩فى  

 ) ٢٧  ٨٤٤  ٣٥٥(   --   ) ٦٣٦  ٣٩١(   --   ) ٢  ١٧٩  ٤٧٧(   ) ٢٠  ٣٧٥  ٩٥٠(   ) ١٨٨  ٣٥٠(   ) ٤  ٤٦٤  ١٨٧(   --  فروق ترجمة 
األثر التراكمي لتطبیق معیار المحاسبة  

منذ بدا�ة سر�ان عقود    ١٦الدولي رقم  
 ٦  ٦٦٧  ٤٣٩  ٦  ٦٦٧  ٤٣٩  --   --    --   --   --   --   --  اإل�جار 
 ١٠٥  ٠٩٧  ٢٤٧    ٢  ٠٥٠  ٩١٥  ١  ١٦٧  ٩٨٨    ١٣  ٢٧٦  ٢٩٥  ٢  ٥٥٠  ٧٥١    ٦٧  ٧٨٦  ٥٩٠    ١  ٢٥٢  ٨٠٢    ١٧  ٠١١  ٩٠٦    --  العام اهالك  

 ) ٢٤  ٩٥٩  ٤٩٨(   --   --    --   ) ٦٥٦  ٤٧٧(   ) ٢٢  ١٦٢  ٥٨٧(   ) ٣٤١  ٤٨٦(   ) ١  ٧٩٨  ٩٤٨(   --  مجمع اهالك االستبعادات 
 ١  ٤٦٣  ٩٣٢  ١٧٤    ٨  ٧١٨  ٣٥٤  ٣٤  ٩٠٧  ٤٩٩    ١٢٦  ٦٧٤  ١٧٣  ٦٨  ٣٧٩  ٨٦١    ٩٨٩  ٢٩٨  ٧٠١    ١٣  ٩١٧  ٢٨٠    ٢٢٢  ٠٣٦  ٣٠٦    --  ٢٠١٩/ ٣١/١٢فى  

                   صافى القیمة الدفتر�ة
 ٢  ٣١٨  ٣٠٥  ٨٠٥    ٤  ٩٦٤  ٨٩٩  ٣  ٩٢١  ٤٣١    ٣٣  ٧٢٨  ٠٧٩  ٤  ٤٠٣  ٧٦٧    ٢٣٤  ٢٦٧  ٨٨٤    ٤  ٤٦٦  ٠٨٧    ١٨٣  ٤٢٩  ٠٣٧     ١  ٨٤٩  ١٢٤  ٦٢١   ٢٠١٩/ ٣١/١٢فى  



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١فى المنتهیة السنة المالیة المجمعة عن  المتممة للقوائم المالیةاإل�ضاحات 

 

- ١٧ - 
 

 (یتبع) عقارات واالت و معدات- ١٢
 

"  ١٦الدولى رقم "   إعادة تقییم العقارات واالالت والمعدات طبقًا لمعیار المحاسبة   نموذج قررت إدارة المجموعة تطبیق  
 ص هذا النموذج على االتى:العقارات واالالت والمعدات وذلك على االراضى المملو�ة لشر�ات المجموعة و�ن 

 
البند من بنود العقارات واالالت والمعدات، الذى �مكن قیاس  �عد اثباته على انه األصل، �جب أن �سجل  -

وهو عبارة عن قیمته العادلة في تار�خ إعادة  ،  التقییمقیمته العادلة �طر�قة �مكن االعتماد علیها، �مبلغ إعادة  
 التقییمإعادة  الحق وأى مجمع خسائر هبوط الحقة، و�جب أن تجرى    االهالكمطروحًا منها أي مجمع    التقییم

عن المبلغ الذى   – �شكل ذي أهمیة نسبیة  – المبلغ الدفترى  ان ال �ختلفلضمان  -�شكل �اف –�انتظام 
 القیمة العادلة في نها�ة فترة التقر�ر.سیحدد �استخدام 

 
، عندما تختلف  تقییمها والمعدات التي �عاد  على التغیرات في القیم العادلة لبنود العقارات واالالت    التقییم �عتمد تكرار إعادة   -

اضافى،    تقییم الدفترى، فانه یتطلب اجراء إعادة    عن مبلغه   – �شكل ذي أهمیة نسبیة    –   تقییمه القیمة العادلة الصل معاد  
  تقییم رة ومتقلبة في القیمة العادلة، و�التالي تستلزم إعادة لتغیرات �بی تتعرض �عض بنود العقارات واالالت والمعدات 

لبنود العقارات واالالت والمعدات ذات التغیرات الضئیلة فقط  المتكررة هذه غیر ضرور�ة    التقییم سنو�ة وتعد مثل إعادة  
 مس سنوات. البند فقط �ل ثالث أو خ   تقییم أن �عاد  في القیمة العادلة، فبدًال من ذلك قد �كون من الضرورى  

 
الدخل الشامل قائمة  ضمن  ، فانه �جب أن تثبت الز�ادة  التقییم یزداد المبلغ الدفترى الصل نتیجة العادة  عندما  -

الز�ادة  قائمة ، و�الرغم من ذلك فانه �جب ان تثبت التقییم ضمن حقوق الملكیة تحت عنوان فائض  وتظهر 
 األر�اح أو الخسائرقائمة مثبت سا�قًا ضمن ال  تقییم ال الذى �عكس انخفاض إعادة �القدر  قائمة الدخل ضمن 

 لالصل نفسه.
 

فیما یتعلق ببند من بنود العقارات واالالت المدرج ضمن حقوق الملكیة  التقییم�مكن أن �حول فائض إعادة  -
عندما یلغى اثبات األصل وقد ینطوى ذلك على تحو�ل الفائض    المرحلة والمعدات �شكل مباشر الى األر�اح  

األصل  ككل عندما �خرد األصل او �ستبعد و�الرغم من ذلك �مكن ان �حول �عض الفائض اثناء استخدام 
على أساس المبلغ   األهالكلة سیكون مبلغ الفائض المحول هو الفرق بین  من قبل المنشأة وفى مثل هذه الحا

ة لالصل والتجرى تحو�الت من فائض  افیعلى أساس التكلفة الص واألهالكلالصل  تقییمهالمعاد الدفترى 
 االر�اح أو الخسائقائمة من خالل   المرحلةالى األر�اح  التقییمإعادة 

 
 واآلالت�امل فئة العقارات  تقییمفأنه �جب أن �عاد  والمعدات واآلالتبند من بنود العقارات  تقییمإذا اعید  -

 إلیها هذا األصل. ینتميوالمعدات التي 
 

جنیه مصري تم االعتراف بها   ١ ٦٨٧ ٧٩٢ ٤٤٧المشار الیه أعاله في اثبات مبلغ  تطبیق النموذج نتیجة  تتمثل 
 . وحقوق األقلیة    ضمن االحتیاطیات المجمعة  و�ذلك في حقوق الملكیة    ٢٠١٩خالل عام    �قائمة الدخل الشامل 

 
نتیجة النخفاض القیمة   (ش.م.ل)  شر�ة الصناعات الخزفیة اللبنانیة اراضى تقییم إعادة  ٢٠٢٠تم خالل شهر فبرایر 

جنیه مصري تم اثباتها �قائمة الدخل الشامل   ١٢٥  ٢٨٧  ٢٩٧نتج عنها تخفیض في قیمة االراضى �مبلغ   لها وقد العادلة 
 و�ذلك في حقوق الملكیة المجمعة ضمن االحتیاطیات و حقوق األقلیة . 

 
ألنخفاض القیمة العادلة لها وقد نتج عنها   ةالمجموعة نتیجم أراضي یأعادة تقی ٢٠٢٠یونیو شهر تم خالل 

�ذلك في  و جنیه مصري تم أثباتها �قائمة الدخل الشامل  ٤٧٨ ٠٧٩ ١١٧�مبلغ تخفیض في قیمة األراضي 
 .األقلیةحقوق الملكیة ضمن األحتیاطیات وحقوق 

 
 

الراضي تستخدم المجموعة تقار�ر التقییم من الُمقیِّم المستقل الذي تم تعیینة من قبل اإلدارة لتقییم القیمة العادلة 
" و الذي �عتمد معامالت البیع األخیرة لألراضي  طر�قة مقارنة المبیعات المجموعة . اعتمد  المقییم علي أسلوب تقییم " 

 .المشابهه 
 

 



 
 لیسیكو مصر
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 - ١٨ - 

  التنفیذمشروعات تحت  -١٣
 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ 
ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنیــ

١ ٠٥١  ٨٨٤    ٣ ١٣٠  ٥٨٠ آالت تحت التر�یب   
   ٧١٤  ٠٨٦  --  مبانى تحت اإلنشاء

٧٠  ٧٣٣    ٧٠  ٧٣٣  لشراء أصول ثابتة دفعات مقدمة  
٢ ١٥٣  ٧٨٨    ٢ ١٥٣  ٧٨٨ ثابتةاعتمادات مستند�ة لشراء أصول   

 ٣ ٩٩٠ ٤٩١   ٥ ٣٥٤ ٥٧٩  
 

 أصول غیر ملموسة  -١٤

 شهرة المحل 
 تكالیف 

 تطو�ـر 
 

ــــــي  ــ ــ ــ ـاـل ــ ــ  اإلجمـ
ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنیــ

      التكلفـة
 ٤١  ٠١٥  ٠٦٩     ١٥  ٨١٨  ٥١٦     ٢٥  ١٩٦  ٥٥٣     ٢٠٢٠أول ینایر فى 

   ٤٢٢  ٤٢٥    ٢٨٤  ٦٥٥     ١٣٧  ٧٧٠ فروق ترجمة
   ١  ٠٧٠  ٤٩٥    ١  ٠٧٠  ٤٩٥   --  العامإضافات 

   ٤٢  ٥٠٧  ٩٨٩     ١٧  ١٧٣  ٦٦٦     ٢٥  ٣٣٤  ٣٢٣ ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١فى 
        

      االضمحالل مجمع االستهالك وخسائر
 ١١  ٥١٠  ٩٢٩    ١١  ٥١٠  ٩٢٩    --  ٢٠٢٠أول ینایر فى 

   ٧٣١  ٤٣٩    ٢٠٤  ٠٨٦    ٥٢٧  ٣٥٣ ترجمةفروق 
   ٧٢٤  ٨٣٠    ٧٢٤  ٨٣٠  --  عامالاستهالك 

   ٩  ٣٣٢  ٣٨٠  --     ٩  ٣٣٢  ٣٨٠ خسائر االضمحالل فى قیمة الشهرة
   ٢٢  ٢٩٩  ٥٧٨    ١٢  ٤٣٩  ٨٤٥    ٩  ٨٥٩  ٧٣٣ ٢٠٢٠د�سمبر ٣١فى 

   ٢٠  ٢٠٨  ٤١١  ٤  ٧٣٣  ٨٢١     ١٥  ٤٧٤  ٥٩٠ ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١صافى القیمة فى  
 ٢٩  ٥٠٤  ١٤٠    ٤  ٣٠٧  ٥٨٧     ٢٥  ١٩٦  ٥٥٣   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١صافى القیمة فى  

 
 فى شر�ة شقیقة واستثمارات اخرى  استثمارات  -١٥

 
    ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر ٣١ نسبة الملكیة   
ــــــه  ٪  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنـی

 ١١ ٩٣٨  ٩٤٢    ٥ ٨٥٤  ١٠١ ٪ ٢٠ والتجارة (ش.م.ل) شر�ة میور�س للصناعة 
 ٩٩  ٩٠٠    ٩٩  ٩٠٠  شر�ة الخلیج للتجارة واإلستثمار

 ٢٠  ٨١٢    ٢٠  ٨١٢  استثمارات أخرى 
  ١٢ ٠٥٩ ٦٥٤  ٥ ٩٧٤ ٨١٣ 

     �خصم:
ــتثمار فى شـــــــر�ة  إضـــــــمحالل فى قیمة االســـــ

 الخلیج للتجارة واالستثمار
 )٩٩ ٩٠٠(  ) ٩٩ ٩٠٠ ( 

  ١١ ٩٥٩ ٧٥٤   ٥ ٨٧٤ ٩١٣ 
 

شر�ة میور�س من استثماراتها في    ٪ ٥٠احدى شر�ات المجموعة ببیع    – )  (ش.م.ل  شر�ة الصناعات الخزفیة اللبنانیة قامت  
 . ٢٠١٩عام خالل  للصناعة والتجارة (ش.م.ل)
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 - ١٩ - 

 أوراق قبض طو�لة األجل -١٦
 
 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ 
 جنیــــــــــــــــــه  جنیــــــــــــــــه 

 ٢٦  ٦٧٥ ٠٠٠   ١٠ ١٧٥  ٠٠٠ القیمة االسمیة الوراق القبض طو�لة االجل  
 ) ٥ ٣٣٨ ٧٨٥(  ) ١ ٣٨٩ ٤٨٣( خصم اوراق القبض وفقا لقیمتها الحالیة * 

 ٢١ ٣٣٦ ٢١٥    ٨ ٧٨٥ ٥١٧ القیمة الحالیة الوراق القبض طو�لة االجل
 

  لشر�ة القا�ضة. لسعر الفائدة الفعال طبقًا ل على أوراق القبض طو�لة االجل احتساب الخصمیتم  *
 

 المخـزون  -١٧
 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١  
 جنیـــــــــــــــه  جنیــــــــــــــــــــه  

 ٢٩٤  ٣٧٦ ٤٣٩   ٢٦٥ ٧٢١  ١٦١ خامات ومستلزمات إنتاج وقطع غیار
 ٦٥  ٧٣٧ ٠٥٧     ٦٣ ١٥١  ٩٤٣ التشغیلإنتاج تحت 

 ٦٠٠  ٥٣٥ ٣٤٥     ٥٠٩ ٢٨٣  ٩١٣ إنتاج تام 
 ٩٦٠ ٦٤٨ ٨٤١    ٨٣٨ ١٥٧ ٠١٧ 

    : �خصم
 ) ٣٢ ٠٦٢ ٦١٩(  )  ٣١ ٧٩٨ ٥٦٠( االنخفاض فى قیمة المخزون 

 ٩٢٨ ٥٨٦ ٢٢٢    ٨٠٦ ٣٥٨ ٤٥٧  
 ١٦  ٣٩٩ ٣٣٣     ٢٧ ٢٩٤  ١١٥ اعتمادات مستند�ة لشراء مخزون 

 ٩٤٤ ٩٨٥ ٥٥٥    ٨٣٣ ٦٥٢ ٥٧٢ 
  

 : سنةالفیما یلى حر�ة اإلنخفاض في قیمة المخزون خالل 
 

  الرصید فى
  من ما تم رده

 الرصید فى  فـروق   األنخفاض في 
 

  ٢٠٢٠اول ینایر    ترجمـة   قیمة المخزون   ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٣
ــــــــــــــــه  ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ   جنـی

 االنخفاض فى قیمة المخزون  ٣٢  ٠٦٢  ٦١٩  ) ٢٣٩  ٠١٥(   ) ٢٥  ٠٤٤(     ٣١  ٧٩٨  ٥٦٠
٣٢  ٠٦٢  ٦١٩  ) ٢٣٩  ٠١٥(   ) ٢٥  ٠٤٤(     ٣١  ٧٩٨  ٥٦٠  

 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى  -١٨

 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ إ�ضاح 
 جنیــــــــــــــه  جنیــــــــــــــــــه رقم 

 ٤٦٧  ٦٠٠ ٥٠١     ٤٥٦ ٥٦٩  ٧٧٧  عمالء
 ٥٢  ٧٧٨ ٨٩٥     ٧٢ ٨٠١  ٥٥٤  أوراق قبض

 ٥٨  ٣٣٩ ٩٠٤     ٥٦ ١٦٠  ٧٥١  مدینون متنوعون 
 ١  ٦٣١ ٨٠٩     ١ ١٥٧  ٧٤٧  أرصدة مدینة –موردون 

 ١٩  ٤٠٣ ٣٣٥     ٣ ٩٥٦  ٧٦٧ ) ٣٠( (�الصافى) مستحق من أطراف ذوى عالقة 
 ١٩ ٣٨٣     ١٩  ٣٨٣  ضرائب مخصومة لدى الغیر   – مصلحة الضرائب  

 ٩  ٩٥٨ ١١٠     ١٦ ٣٠٢  ٤١١  دفعات مقدمة –مصلحة الضرائب 
 ٢٥  ٤٨٩ ٨٠٢     ٣٩ ١٨٠  ٢٣٠  ضرائب مبیعات –مصلحة الضرائب 
 ١٣٠  ٢٨٤ ٢٥٦     ١٠٥ ٠٦٧  ٧٨٤  أرصدة مدینة أخرى 

 ٥  ٦٥٢ ٧٥٥     ٦ ١٩٦  ٩٢٠  مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ٥٩ ٣٩٢     ١٨  ٤٩١  إیرادات مستحقة

  ٧٧١ ٢١٨ ١٤٢    ٧٥٧ ٤٣١ ٨١٥ 
     :�خصم

 ) ٩٦ ٢٧٥ ١٥٥(  ) ١٢٦ ٦٩٥ ١٢٥(  فى قیمة المدینون  االضمحالل
    ٦٧٤ ٩٤٢ ٩٨٧    ٦٣٠ ٧٣٦ ٦٩٠ 
 



 
 لیسیكو مصر

  ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى  المنتهیةالسنة المالیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 

 - ٢٠ - 

 :العامفي قیمة المدینون خالل  االضمحاللفیما یلى حر�ة 
 

  الرصید فى   ـفروق   مكون    الرصید فى 
  ٢٠٢٠اول ینایر    ترجمـة   خالل العام   ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٣

ــــــــــــــــه  ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ   جنـی
 دینون فى قیمة الم   االضمحالل  ٩٦  ٢٧٥  ١٥٥    ) ١  ٥٨٠  ٠٣٠(   ٣٢  ٠٠٠  ٠٠٠  ١٢٦  ٦٩٥  ١٢٥
٩٦  ٢٧٥  ١٥٥    ) ١  ٥٨٠  ٠٣٠(   ٣٢  ٠٠٠  ٠٠٠    ١٢٦  ٦٩٥  ١٢٥  

 
 التعامالت مع أعضاء مجلس إدارة الشر�ة القا�ضة:

 ٪ من أسهم الشر�ة القا�ضة. ٠.٠٤�ملك أعضاء مجلس اإلدارة �الشر�ة القا�ضة نسبة   -
 

برواتب أعضاء  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١المنتهیة فى  المالیة السنةتم تحمیل قائمة الدخل المجمعة عن  -
عن جنیه مصري (  ٤ ٠٨٢ ٧٨٨مجلس إدارة الشر�ة القا�ضة ضمن بند مصروفات أخرى �مبلغ 

  جنیه مصري).٤  ٥٢٠  ٢٧٠مبلغ  ٢٠١٩ د�سمبر ٣١ المنتهیة فى السنة
 
 النقد�ة وما فى حكمها -١٩

 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ 
ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنـی

 ٦ ١٠٠  ٠٠٠  --  ودائع ألجل   –بنوك 
 ١١٥ ٢٩٥  ٦٤٧  ١٠٧ ٠٣٧  ٣٧١ * حسا�ات جار�ة –بنوك 

 ٧ ٥٩٥  ٤١٩    ١٢ ٤٠٩  ٢٤٠ نقد�ة �الصندوق 
 ١٢٨ ٩٩١ ٠٦٦   ١١٩ ٤٤٦ ٦١١ 

    :�خصم
 ) ١ ١٨٦ ١٨٠ ٠١٧(  ) ٧١٧ ١٧٩ ٣٧٦( بنوك سحب على المكشوف 

 ) ١  ٠٥٧  ١٨٨  ٩٥١(   ) ٥٩٧  ٧٣٢  ٧٦٥(  النقد�ة ومافى حكمها ألغراض قائمة التدفقات النقد�ة  
 
غطاء  تمثلملیون جنیه  ٢٣٫٦تعادل یورو  ملیون  ١٫٢٨٠جار�ة �مبلغ تضمنت البنوك حسا�ات * 

 ملیون جنیه. ٧٣٫٨ملیون یورو تعادل  ٤نقدى لخطاب ضمان صادر الحد العمالء �مبلغ 
 

 بنوك سحب على المكشوف -٢٠
 

تتمثل بنوك سحب على المكشوف فى التسـهیالت االئتمانیة الممنوحة وذلك �ضمان أوراق القبض والمخازن  
  منها ، و�بلغ الجزء غیر المستخدممصرى  جنیه ملیار  ١.٥ و�بلغ الحد المصرح �ه للتسهیالت الممنوحة مبلغ

 .مصرى  جنیه  یون مل ٨٩٤
 

 رأس المال  -٢١
 

 رأس المال المرخص �ه  ١-٢١
ملیون سهم قیمة السهم  ١٠٠ملیون جنیه موزعة على  ٥٠٠حدد رأس مال الشر�ة المرخص �ه �مبلغ 

 جنیه. ٥اإلسمیة 
 

 رأس المال المصدر والمدفوع ٢-٢١
ملیون سهم اسمى نقدى،    ٨٠ملیون جنیه مصري موزعة على    ٤٠٠حدد رأس المال المصدر والمدفوع �مبلغ  

 جنیه مصري للسهم مسددة �الكامل.   ٥�قیمة اسمیة 
 

�حق لحملة األسهم العاد�ة إستالم التوز�عات المعلنة من وقت آلخر، ولهم الحق فى صوت واحد لكل سهم 
 .الشر�ة. �ل األسهم لها مرتبة واحدة فیما یتعلق �صافى أصول الشر�ةمساهمى  إجتماعات خالل  وذلك



 
 لیسیكو مصر

  ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى  المنتهیةالسنة المالیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢١ - 

 االحتیاطیــات -٢٢

 
والمحصلة �معرفة شر�ة لیسیكو للصناعات الخزفیة (شر�ة تا�عة) والناتجة عن دخول مساهم جدید  ملیون جنیه)  ٩.٩تتضمن احتیاطیات أخرى نصیب الشر�ة القا�ضة من عالوة اإلصدار ( *

   . عن طر�ق ز�ادة رأس المال وهذا المبلغ غیر قابل للتوز�ع طبقًا للقوانین واللوائح المحلیة
 

، وقد تم  ١٩٩٧القا�ضة فى خورشید وأبى قیر والتي تم تعدیلها لتعكس القیمة العادلة فى تار�خ إعادة التقییم عام  یتمثل فائض إعادة تقییم األراضي في القیمة المعدلة لألراضى المملو�ة للشر�ة  ** 
 إدراج ناتج إعادة التقییم ببند فائض إعادة تقییم ضمن حقوق الملكیة وهذا الفائض غیر قابل للتوز�ع أو التحو�ل إلى رأس المال. 

 
 جنیه مصرى.   ١  ٦٥٦  ٨٥٤  ٣٦١م أراضى المجموعة بواسطة مقیمین مستقلین لتعكس القیمة العادلة لها وقد بلغ نصیب الشر�ة القا�ضة مبلغ  ی عادة تقی إ قا�ضة � قامت الشر�ة ال   ٢٠١٩خالل عام   ** 

 
 جنیه مصرى.   ١١٨  ٧٣٤  ٧٧١نتج عنها تخفیض فى قیمة احتیاطى فائض اعادة التقییم �مبلغ  اعادة تقییم اراضى شر�ة الصناعات الخزفیة اللبنانیة نتیجة النخفاض القیمة العادلة لها وقد    ٢٠٢٠تم خالل شهر فبرایر   ** 

 
جنیه مصري.   ٤٧٨  ٠٧٩  ١١٧ألنخفاض القیمة العادلة لها وقد نتج عنها تخفیض في قیمة األراضي �مبلغ    نتیجة یم أراضي المجموعة  ی أعادة تق   ٢٠٢٠یونیو    شهر   تم خالل  ** 

  احتیاطى قانونى 
احتیاطیات 

  *أخــرى 
احتیاطى خــاص 

  عالوة إصدار

احتیاطى فائض 
إعادة تقییم 

 اإلجـمالـى  احتیاطى ترجمة  ** األراضى
ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـی ــ ــ ــ ــ ــ  جنـی

 ٥٧٣  ٣٨٥  ٥٢٤    ٢٧٢  ٩٦٩  ٥٥٢    ٥٢  ٧٦٥  ٠٨٥    ١٨١  ١٦٤  ٣٧٤  ١٥  ٥٧١  ٠٣٢   ٥٠  ٩١٥  ٤٨١  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١الرصید فى 
 ) ١٠٣  ١٦٥  ٩٩٥(   ) ١٠٣  ١٦٥  ٩٩٥(   --   --   --   --  ترجمة القوائم المالیة للشر�ات التا�عة األجنبیةفروق 

اقفال نصیب االرض المباعة من األحتیاطي في قائمة 
  االر�اح أو الخسائر

 --   --   --   )٩  ٨٦٣  ٩٣٥(   --   ) ٩  ٨٦٣  ٩٣٥ ( 

 ١  ٦٥٦  ٨٥٤  ٣٦١    --   ١  ٦٥٦  ٨٥٤  ٣٦١  --   --   --  مجموعة  الإعادة تقییم أراضي شر�ات 
 ٢  ١١٧  ٢٠٩  ٩٥٥    ١٦٩  ٨٠٣  ٥٥٧    ١  ٦٩٩  ٧٥٥  ٥١١  ١٨١  ١٦٤  ٣٧٤  ١٥  ٥٧١  ٠٣٢  ٥٠  ٩١٥  ٤٨١   ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرصید فى 

        --   )٢٣  ٥٧٣  ٩٣١(   ) ٢٣  ٥٧٣  ٩٣١ ( 
 --   --   --   --   --   --  فروق ترجمة القوائم المالیة للشر�ات التا�عة األجنبیة

 ) ١٨١  ٦٢٥  ٤٦٥(   --   ) ١٨١  ٦٢٥  ٤٦٥(   --   --   --  اقفال نصیب االرض المباعة من األحتیاطي في الخسائر المرحلة   
 ) ٤٧٨  ٠٧٩  ١١٧(   --   ) ٤٧٨  ٠٧٩  ١١٧(   --   --   --  إعادة تقییم أراضي 

 ١  ٤٣٢  ٩٣١  ٤٤٢    ١٤٦  ٢٢٩  ٦٢٦  ١  ٠٤٠  ٠٥٠  ٩٢٩    ١٨١  ١٦٤  ٣٧٤    ١٥  ٥٧١  ٠٣٢  ٥٠  ٩١٥  ٤٨١   ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١الرصید فى 



 
 لیسیكو مصر

  ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى الفترة المالیة المنتهیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

- ٢٢ - 
 

 القوائم المالیة المجمعة  أر�اح مرحلة(خسائر) /  -٢٣
 

)  المجمعة  (الخسائر     في قیمة  ٢٠٢٠  د�سمبر  ٣١فى  للقوائم المالیة المجمعة  األر�اح المرحلة  )  الخسائر(تتمثل  
األر�اح المرحلة للشر�ات التا�عة وتتوقع اإلدارة (الخسائر) / األر�اح المرحلة للشر�ة القا�ضة وحصتها من 
 إعادة استثمار هذه األر�اح فى الشر�ات التا�عة.

 
 قروض طو�لة األجل -٢٤

  ٢٠٢٠د�سمبر ٣١    ٢٠١٩  د�سمبر   ٣١
   جنیـــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــه

     
البنك التجاري الدولي للشر�ة    من  قیمة القرض الممنوح  المبلغ المتبقى من     ٤٤ ٠٤٤  ٠٠٠  ٧٢ ١٨٠  ٠٠٠

ملیون دوالر أمر�كي وذلك �سعر فائدة متغیر یبلغ   ٥.٤القا�ضة والبالغ 
دفعة متساو�ة متتالیة �ل منها �مبلغ   ١٨. �سدد القرض على ٪ ٦.٧
 . ٢٠٢٣حتى سبتمبر    ٢٠١٩دوالر امر�كى تبدا من یونیو    ٣٠٠  ٠٠٠

- 

     
لشر�ة   HSBCمن بنك المبلغ المتبقى من قیمة القرض الممنوح    ١ ٨٧٧  ٥٧٩  -- 

Lecico plc    ألف جنیه استرلینى وذلك �سعر فائدة    ١٠٠والبالغ  التا�عة
قسط �ل منها �مبلغ   ٦٠�سدد القرض على ،  سنو�اً  ٪  ٢.٥٢متغیر 

 جنیه استرلینى    ١  ٧٨٦٫٩٢

- 

  اجمالى القروض  ٤٥ ٩٢١ ٥٧٩  ٧٢ ١٨٠ ٠٠٠
  :�خصم   

(تم تبو�بها ضمن االلتزامات  عام األقسـاط المستحقــة الســداد خالل  ) ١١ ٠١١ ٠٠٠(  ) ١٩ ٢٤٨ ٠٠٠(
 ). ٢٨المتداولة) إ�ضاح (

 

  اجمالى األقساط طو�لة االجل ٣٤ ٩١٠ ٥٧٩  ٥٢ ٩٣٢ ٠٠٠
 

 استخدام �امل أرصدة هذه القروض المتفق علیها مع البنوك المذ�ورة.تم  -
 

 لناشئة عن عقود ا�جار طو�لة االجل االتزامات  -٢٥
  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١    ٢٠١٩د�سمبر   ٣١

  جنیـــــــــــــــــــــه  جنیـــــــــــــــــــــه
 القیمة الحالیة لإللتزامات الناشئة عن عقود اإل�جار   ٥ ١٦٦  ٩٨٠  ٦ ٦٥٩  ٦٤٠

    
 :   �خصم    
 عام المستحقة السداد خالل   التزامات عقود اال�جارأقساط  ) ٢ ٨٣١ ٥٢٤(  ) ٢ ٨٧٦ ٠٥٨(

 اجمالى األقساط غیر المتداولة لاللتزامات الناشئة عن عقود اال�جار   ٢ ٣٣٥ ٤٥٦  ٣ ٧٨٣ ٥٨٢
 

 ألصول وااللتزامات الضر�بیة المؤجلةا -٢٦
 

 تتمثل األصول وااللتزامات الضر�بیة المؤجلة فى البنود اآلتیة: 
 

  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١  ٢٠١٩د�سمبر ٣١ 
  أصــول   إلتزامــات   أصــول   إلتزامـــات 
  جنیـــــــــــــــه  جنیـــــــــــــه  جنیــــــــــــه  جنیــــــــــــه

 خسائر مرحلة للسنوات التالیة    ١ ٦٤٨  ١٦١  --   ١ ٠٣١  ٩١٦  -- 
 معداتالالت و االعقارات و ال --     ٢٠  ٧٢٢  ٧٤٤  --   ٢٨  ١٧٣  ٣٨٥

 المخزون    ٤  ٢١٣  ٠٩٦  --   ٤  ١٧٢  ٨١٧  -- 
إجمالى (األصول) / االلتزامات    ٥  ٨٦١  ٢٥٧    ٢٠  ٧٢٢  ٧٤٤  ٥  ٢٠٤  ٧٣٣  ٢٨  ١٧٣  ٣٨٥

 الضر�بیة المؤجلة

 صافى االلتزامات الضر�بیة المؤجلة  --   ١٤  ٨٦١  ٤٨٧  --   ٢٢  ٩٦٨  ٦٥٢
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 المخصصات -٢٧
  في الرصید    ـفروق   تدعیم   المستخدم من   الرصید فى 

  ٢٠٢٠اول ینایر    ترجمـة   المخصصات   المخصصات   ٢٠٢٠/ ١٢/ ١٣
ــــــــــــــــه  ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ ــــــــــــــــه   جنـی ــ   جنـی

 مخصصات مدرجة           
 غیر المتداولة �االلتزامات  

 مخصص مكافأة ترك الخدمة  ٦  ٥٠٨  ٧٦٠  ) ٧٩  ٠٥١(   --   ) ١  ٦٥٢  ٩٤٤(     ٤  ٧٧٦  ٧٦٥
 مخصص مطالبات  ١  ٩٨٦  ٧٦٨  ) ٣٨  ٣٩٨(   --   --     ١  ٩٤٨  ٣٧٠
٨  ٤٩٥  ٥٢٨  ) ١١٧  ٤٤٩(   --   ) ١  ٦٥٢  ٩٤٤(     ٦  ٧٢٥  ١٣٥  

 مخصصات مدرجة           
 �االلتزامات المتداولة 

مخصص الخسائر المحتملة     ٥٨٥  ٠٨٢  --  ٣٧  ٣٤٨  ٣٩٣  ) ٣٧  ٥٥٣  ٤٧٩(   ٣٧٩  ٩٩٦
 والمطالبات  

٥٨٥  ٠٨٢  --     ٣٧  ٣٤٨  ٣٩٣  ) ٣٧  ٥٥٣  ٤٧٩(   ٣٧٩  ٩٩٦  
 اإلجمـاـلى  ٩  ٠٨٠  ٦١٠  ) ١١٧  ٤٤٩(     ٣٧  ٣٤٨  ٣٩٣  ) ٣٩  ٢٠٦  ٤٢٣(     ٧  ١٠٥  ١٣١

 
 قصیرة االجلوالتزامات  قروض -٢٨

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -٢٩

 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر ٣١ 
 جنیــــــــــــه  جنیـــــــــــــه 

 ١٩  ٢٤٨  ٠٠٠  ١١  ٠١١  ٠٠٠                     عامالمستحقة السداد خالل  أقساط القروض طو�لة األجل  
 ٩  ١٨١  ٩  ١٨١   عامضر�بة المبیعات مستحقة السداد خالل   أقساط 

 ٢  ٨٧٦  ٠٥٨  ٢  ٨٣١  ٥٢٣ عام اال�جار المستحقة السداد خالل   دأقساط التزامات عقو 
 --   ٧٢  ٢١٥  ٤٩١ أقساط التزامات عقود اال�جار المستحقة السداد خالل عام 

 ٢٢  ١٣٣  ٢٣٩    ٨٦  ٠٦٧  ١٩٥ 

 ٢٠١٩د�سمبر   ٣١  ٢٠٢٠  د�سمبر   ٣١ ا�ضاح  
ــه  رقم   ــ ــ ــ ــ ــ ـــه   جنیـ ــ ــ ــ ــ  جنیـ

 ١٤٠  ٦٣٧  ٦٩٢    ٣٤٧  ٦٢٨  ٣٢٠  موردون  
 ٣٤  ٢٣٥  ٧٤٨    ٦٢  ٥٢٩  ٣٤٩  أوراق دفع 

 ٢  ٧١٣  ٧٢٣    ٨٤٢  ٧٤٧ ) ٣٠(  مستحق ألطراف ذوى عالقة 
 ١٣  ٢٠٧  ٤٤٣    ١٠  ٢٦٩  ٦٤٠  الهیئة القومیة للتأمینات االجتماعیة ومصلحة الضرائب 

 ١٣  ١٥٨  ٣١٠    ٢٠  ٠٨٧  ٧٠٥  ضرائب الدخل   – دائنون  
 ١٣٣  ٠٩٦  ٤٥٠    ١١٧  ١٣٢  ٨٨٩  مصروفات مستحقة 

 ٢٤  ٧٠١    ٦٥  ٤١٢  تأمینات للغیر 
 ١٣٥  ١٣٣  ٦٤٥    ١٥٣  ٢٧٥  ٧٦٩  دائنون متنوعون 

 ٧  ٧٧٩  ١٧٣    ٦  ٠٥٥  ٥٦٧  جارى مصلحة الضرائب على المبیعات 
 ٣٨٩  ٩٢٩    ٣٨٩  ٩٢٩  دائنو توز�عات 

 ٤١  ٢٥٠    ٨  ٢٥٠  ثابتة دائنو شراء أصول  
 ٧١  ٢٢٠  ٠٩٣    ١٠٦  ١٠٠  ٩٩٣  حصة العاملین فى أر�اح �عض شر�ات المجموعة 

  ٥٥١  ٦٣٨  ١٥٧    ٨٢٤  ٣٨٦  ٥٧٠ 
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 أطراف ذوى عالقة -٣٠
تتألف الجهات ذات العالقة من المساهمین وموظفي اإلدارة الرئیسیین والمدیر�ن والشر�ات التي یتم التحكم 

غیر مباشر أو تتأثر �المساهمین أو المدیر�ن أو موظفي اإلدارة الرئیسیین. في سیاق فیها �شكل مباشر أو 
النشاط االعتیادي، مختلفة تتعامل المجموعة مع جهات ذات عالقة. یتم إبرام المعامالت مع األطراف ذات  

 العالقة وفًقا للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها. 
 :المعامالت مع الشر�ات التا�عة والشقیقة  -
 

  طبیعة  حجم التعامل ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٣١/١٢/٢٠١٩
  التعامل جنیـــــــــــه جنیـــــــــــــــه  جنیـــــــــــــه

 مستحق من أطراف ذوى عالقة     
 میور�س للصناعة والتجارة (ش. م. ل)   مبیعات ٦٢ ٧٢٢  ٨٩٤   ٣ ٩٥٦  ٧٦٧  ١٦  ١٩٥ ٣٣٥ 
 ٣  ٢٠٨ ٠٠٠   --    
 ٣ ٩٥٦ ٧٦٧  ١٩ ٤٠٣ ٣٣٥     
 الخلیج للتجارة واإلستثمار جارى   ٣٠٠ ١٠٠   ٣٠٠ ١٠٠ 
مجموع المستحق من أطراف ذوى     ٤ ٢٥٦ ٨٦٧  ١٩ ٧٠٣ ٤٣٥ 

 العالقة
 :�خصم     
قیمة المستحق من شر�ة  في اإلنخفاض   )  ٣٠٠ ١٠٠(  ) ٣٠٠ ١٠٠(

 الخلیج للتجارة واإلستثمار
 أطراف ذوي عالقة منصافي المستحق     ٣ ٩٥٦ ٧٦٧  ١٩ ٤٠٣ ٣٣٥ 
      
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     
 میور�س للصناعات والتجارة (ش.م.ل)  مشتر�ات   ٥ ٩٨٠  ٩٦٢ ٧٥٨  ٥٠٥  ٣٤٧ ٢١٩ 
 LIFCO إ�جار  --   ١  ٢٧٦ ٨١٦ 
أتعاب   )  ١ ٠٠٥ ٤٤٦( ٨٤  ٢٤٢  ١  ٠٨٩ ٦٨٨ 

 مساعدة فنیة 
 سیرامیكا لخدمات اإلدارة المحدودة

  مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة   ٨٤٢ ٧٤٧  ٢ ٧١٣ ٧٢٣ 
 

 االلتزامات المحتملة  -٣١
 

 الصادرة من البنوك لصالح الغیر بیانها �التالى: الضمانخطا�ات  ١-٣١
 

 ٩٢٠١د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١  العملـــــة
 ١٨ ٦٠٦  ٦٩٣    ١٩ ٤٣٥  ٨٠٠  جنیـه مصري 

الجزء غیر المغطى من خطاب الضمان الصادر  
 ملیون جنیه) ٥٠.٢الحد العمالء �الیورو(تعادل 

 
٢ ٧٢٠  ٠٠٠    ٢ ٥٩٨  ٨٦١ 
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 عتمادات المستند�ة اال ٢-٣١
 

 ٢٠١٩د�سمبر ٣١  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  العملـــــة
 ٦ ٨٦٣  ٧٥٨  ٢٢ ١٤٥  ٩٨٤  جنیـه مصري 

 
 

 الموقف القضائى -٣٢
     

ملیون   ٨٥٥قامت هیئة الكهر�اء فى لبنان �مطالبة الشر�ة اللبنانیة للصناعات الخزفیة (شر�ة تا�عة) �سداد مبلغ  
) تمثل قیمة إستهالك الكهر�اء غیر المسددة عن الفترة من مصرى  لیون جنیه م  ٩لیرة لبنانیة (المعادل لمبلغ 

وى أمام القضاء اللبنانى ضد الهیئة المذ�ورة . قامت الشر�ة التا�عة برفع دع٢٠٠٣حتى أغسطس    ١٩٩٦مارس  
للمطالبة �عدم السداد وما زال النزاع متداول أمام القضاء اللبنانى حتى تار�خ إعداد القوائم المالیة المجمعة، هذا 
وال �مكن تحدید ما سوف تسفر عنه نتیجة هذه القضیة فى هذا التار�خ. هذا ولم تقم الشر�ة التا�عة بتكو�ن أ�ة 

   صصات لمقابلة نتائج الدعوى. مخ 
   

 االرتباطات الرأسمالیة -٣٣
 

 ). ٢٠١٩ د�سمبر ٣١ارتباطات راسمالیه في ال توجد ( ٢٠٢٠ د�سمبر ٣١ارتباطات راسمالیه في ال توجد 
 

 األدوات المالیة -٣٤
 

والدائنون تتمثل األدوات المالیة فى أرصدة النقد�ة �البنوك والبنوك سحب على المكشوف والمدینون 
 القیمة الدفتر�ة لهذه األدوات تمثل تقدیر معقول لقیمتها العادلة.

 
 فیما یلي ملخص للطرق واالفتراضات المستخدمة فى تقدیر القیمة العادلة لألدوات المالیة: 

 
دون  ب  قائمة المر�ز المالى المجمعالقیمة العادلة لألوراق المالیة تعتمد على أسعار السوق المعلنة فى تار�خ   −

 خصم أى تكالیف لتنفیذ هذه المعامالت.
 
�النسبة ألرصدة المدینون والدائنون (التجار�ون وآخرون) المستحقة خالل أقل من عام، فإن قیمتها االسمیة  −

 تعكس القیمة العادلة. 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة -٣٥
 

 خطر الفوائد ١-٣٥
یتمثل خطر الفوائد في أن تؤثر التغیرات فى أسعار الفوائد عكسیًا على نتیجة األعمال والتدفقات النقد�ة 

الشر�ة القا�ضة فى تمو�ل رأس مالها العامل على البنوك سحب على المكشوف وفقًا لمعدالت فائدة  وتعتمد
ق المساهمین والقروض طو�لة األجل  متغیرة. وتعتمد الشر�ة القا�ضة فى تمو�ل أصولها وتوسعاتها على حقو 

 وفقًا ألفضل المعدالت السائدة فى ذلك الوقت. 
 

 خطر االئتمان ٢-٣٥
االئتمان فى مـقدرة العمالء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق علیهم واحتمال تعرض  خطریتمثل 

اسات بیعیة حیث ال یتم الشر�ة القا�ضة لفقد هذه المدیونیات وتواجه الشر�ة القا�ضة هـذا الخطر بوضع سی
 البیع اآلجل إال �عد دراسة واستعالم عن العمالء المتعامل معهم وأخذ الضمانات الكافیة. 
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 خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة  ٣-٣٥
یتمثل خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة فى التغیرات فى سعر الصرف الذى یؤثر على المدفوعات  

األجنبیة �اإلضافة إلى إعادة تقییم األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقد�ة �العمالت األجنبیة. �العمالت 
ونظرًا لعدم استقرار أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار التحو�ل السائدة فإن خطر تقلبات أسعار صرف  

       العمالت األجنبیة �عتبر مرتفع.
 الموقف الضر�بى -٣٦

 
 الموقف السنوات الضر�بةنوع 

   
ضرائب شر�ات األموال  

 والقیم المنقولة
منذ بدء النشاط 

 ٢٠٠٧وحتى 
قامت الشر�ة القا�ضة �التسو�ة النهائیة وسداد �افة  

 اإللتزامات الضر�بیة.
   

تم الفحص الضر�بى وتم اإلخطار �النماذج  ٢٠٠٨/٢٠١٢ 
�االعتراض على الضر�بیة وقامت الشر�ة القا�ضة 

 النماذج فى المیعاد القانوني.
   
 لم یتم الفحص �عد.  ٢٠١٣/٢٠١٩ 
   

قامت الشر�ة القا�ضة �التسو�ة النهائیة وسداد �افة   ٢٠٠٨حتى  ضر�بة مرتبات 
 االلتزامات الضر�بیة �الكامل.

   
 لم یتم الفحص الضر�بي �عد. حتى تار�خه  ٢٠٠٩ 
   

بدء النشاط منذ  ضر�بة الدمغة 
 ٢٠١٢وحتى 

قامت الشر�ة القا�ضة �التسو�ة النهائیة وسداد �افة  
 اإللتزامات الضر�بیة.

   
 
 

  ٢٠١٣/ ١/١من 
 حتى تار�خه

  لم یتم الفحص الضر�بي �عد.

   
الضر�بة العامة على  

 القیمة المضافة   / المبیعات 
 .الضر�بیةتم الفحص الضر�بى وسداد �افة اإللتزامات  ٢٠١٤حتى 

   
   ٢٠١٥من  

 حتى تار�خه
 لم یتم الفحص �عد. 

 
 االحداث الهامة   -٣٧

 
الي حالة من التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتیجة   ٢٠٢٠تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام  

، وقامت حكومات العالم ومن بینها الحكومة المصر�ة �عمل حزم من  المستجد)  ١٩-كوفید(  انتشار و�اء �ورونا
قد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي علي المستوي  و اإلجراءات االحتراز�ة لمنع انتشار الو�اء ،  

ة  �صور   في مصر  الصناعىوعلى النشاط  العالمي والمحلي والذي ظهر تأثیره علي �افة األنشطة �صور مختلفة  
 خاصة. 

وفیما �خص نشاط الشر�ة فان التأثیر یتمثل فى انخفاض القدرات التشغیلیة التوز�عیة للشر�ة والقدرة التشغیلیة 
لالفراد وتشیر البیانات االولیة الى ان انخفاض مبیعات الصادرات، ال تتأثر المبیعات المحلیة الى حد ما  

لمصر�ة االغالق الجزئى أو عدم تنفیذ الحظر الكامل  �الفیرس ر�ما یرجع ذلك جزئیًا الى قرار الحكومة ا
 للمواطنین.
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 أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة   -٣٨
 

المجمعة بثبات  تطبق السیاسات المحاسبیة المذ�ورة فیما یلى على الفترات التى تم عرضها �القوائم المالیة 
 المجموعة بثبات.یتم تطبیق ذات السیاسات المحاسبیة على جمیع شر�ات  كما
 

   المجمعة المالیة القوائم إعداد أسس ١-٣٨
 

 الشر�ات التا�عة -أ
الشر�ات التا�عة هي الشر�ات التي تسیطر علیها المجموعة. تسیطر المجموعة على المنشأة المستثمر فیها 

العوائد من خالل  عندما تتعرض أو �حق لها عوائد متغیرة من خالل مشار�تها وقدرتها في التأثیر على 
سلطتها على المنشأة المستثمر فیها. تتضمن القوائم المالیة المجمعة الشر�ات التا�عة التي تسیطر علیها 

 بدًءا من تار�خ السیطرة حتى تار�خ فقد السیطرة.
 

 الحقوق غیر المسیطرة  -ب
قابلة للتحدید  التغیرات یتم قیاس الحقوق غیر المسیطرة بنسبتها في القیم المعترف بها في صافي األصول ال

في حقوق ملكیة المجموعة في شر�اتها التا�عة والتي ال تؤدي إلى فقد السیطرة یتم المحاسبة علیها �معامالت 
 بین أصحاب حقوق الملكیة.

 
 فقد السیطرة  -ج

المسیطرة عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشر�ة التا�عة فإنها تستبعد األصول وااللتزامات والحقوق غیر  
و�نود الدخل الشامل األخر الخاصة بها.  مع االعتراف �اي أر�اح أو خسائر ناتجة عن فقد السیطرة ضمن 
األر�اح أو الخسائر و�تم االعتراف �اي استثمارات متبقیة في الشر�ة التا�عة سا�ًقا �القیمة العادلة عند فقد  

 السیطرة.
 

 استثمارات یتم المحاسبة عنها �طر�قة حقوق الملكیة  -د
تتكون االستثمارات التي یتم المحاسبة عنها �طر�قة حقوق الملكیة من الحصص في شر�ات شقیقة 
ومشروعات مشتر�ة. ولیس له حقوق في األصول والتعهدات �االلتزامات المرتبطة �الترتیب. الشر�ات 

موعة فیها نفوذ مؤثر على السیاسات المالیة والتشغیلیة ولكنه ال �متد الشقیقة هي الشر�ات التي �كون للمج
إلى �ونه سیطرة أو مشروع مشترك. المشروع المشترك هو ترتیب مشترك �كون للمجموعة فیه سیطرة 

 مشتر�ة وحقوق في صافي األصول المرتبطة �الترتیب.
 

روعات المشتر�ة �استخدام طر�قة حقوق یتم المحاسبة عن حصص االستثمارات في الشر�ات الشقیقة والمش 
الملكیة �حیث یتم االعتراف األولي �التكلفة متضمنًا التكالیف المرتبطة �عملیة االقتناء. و�تم القیاس الالحق  
في القوائم المالیة المجمعة بز�ادة أو تخفیض القیمة الدفتر�ة لالستثمار بنصیب المجموعة في األر�اح أو 

 الشامل األخر في الشر�ة المستثمر فیها.  الخسائر و�نود الدخل
 

 المجمعة   االستبعادات من القوائم المالیة -ه
یتم استبعاد �ال من األرصدة والعملیات المتبادلة بین المجموعة واألر�اح والخسائر غیر المحققة الناتجة  

ن التعامل مع استثمارات عن المعامالت المتبادلة بین المجموعة. یتم استبعاد األر�اح غیر المحققة الناتجة م
یتم المحاسبة عنها �طر�قة حقوق الملكیة �ما �عادل حصة المجموعة فیها.  �ما یتم استبعاد الخسائر غیر 
المحققة بنفس الطر�قة المتبعة في األر�اح غیر المحققة إال إذا �انت المعاملة تعطي مؤشًرا الضمحالل  

 قیمة األصل المحول. 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى السنة المالیة المنتهیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٨ - 

 األجنبیة والقوائم المالیة للشر�ات التا�عة األجنبیةترجمة العمالت  ٢-٣٨
 

 المعامالت �العمالت األجنبیة  ١-٢-٣٨
یتم ترجمة المعامالت األجنبیة �عملة التعامل الخاصة �شر�ات المجموعة �سعر الصرف في توار�خ  

لعملة التعامل �سعر المعامالت. األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقد�ة �العملة األجنبیة یتم ترجمتها 
الصرف في تار�خ إعداد القوائم المالیة.یتم ترجمة األصول وااللتزامات التي یتم قیاسها �القیمة العادلة  

 �العملة األجنبیة �سعر الصرف المستخدم عند تحدید القیمة العادلة.
 

فة التار�خیة �العملة األجنبیة  یتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقد�ة التي یتم قیاسها �التكل
�سعر الصرف في تار�خ المعاملة.و�صفة عامة یتم االعتراف �فروق العملة في األر�اح أو الخسائر.  

 و�استثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف �ه في بنود الدخل الشامل األخر:
 
الملكیة (�استثناء االضمحالل، حیث یتم إعادة تبو�ب االستثمارات المتاحة للبیع في أدوات حقوق  −

 فروق العملة بنود الدخل الشامل األخر الي األر�اح أو الخسائر). 
االلتزامات المالیة التي تم تخصیصها �أداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي االستثمار في نشاط  −

 أجنبي ما دامت التغطیة فعالة. 
 التدفقات النقد�ة ما دامت التغطیة فعالة.  أدوات التغطیة المستخدمة في خطر −

 
 القوائم المالیة للعملیات األجنبیة ٢-٢-٣٨

یتم ترجمة األصول وااللتزامات �اإلضافة إلى الشهرة والتسو�ات عند االقتناء �سعر الصرف عند إعداد  
المصري)  (الجنیهعملة التعامل الى  ت للنشاط االجنبيالقوائم المالیة و�تم ترجمة اإلیرادات والمصروفا

�سعر الصرف في تار�خ المعامالت. یتم االعتراف �فروق ترجمة العمالت األجنبیة في بنود الدخل الشامل 
اآلخر والرصید المجمع ضمن احتیاطي فروق ترجمة فیما عدا فروق ترجمة العمالت األجنبیة التي یتم 

 توز�عها على الحقوق غیر المسیطرة.
 

اد الكیان األجنبي �صورة �لیة أو جزئیة مثل فقد السیطرة أو النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتر�ة عند استبع
فان مبلغ فروق العملة المتراكم ضمن احتیاطي فروق الترجمة والمتعلق بذلك الكیان �جب أن �عاد تبو�به 

مجموعة جزء من حصتها لألر�اح أو الخسائر �جزء من أر�اح وخسائر االستبعاد. وفي حالة استبعاد ال
في شر�ة تا�عة مع �قاء السیطرة فیجب إعادة الحصة الجزئیة من مبلغ فروق العملة المتراكم ألصحاب 
الحقوق غیر المسیطرة. وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشر�ات الشقیقة أو المشروعات  

عادة تبو�ب الحصة الجزئیة إلى األر�اح أو المشتر�ة مع �قاء النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتر�ة فیجب إ 
 الخسائر.

 
 رادــــاإلی ٣-٣٨

 
 البضاعة المباعة

و�كون  یتم االعتراف �اإلیراد عند تحو�ل المخاطر والمنافع المؤثرة المرتبطة �ملكیة السلع إلى المشترى 
واحتمالیة رد البضائع من الممكن تدفق المنافع االقتصاد�ة المستقبلیة مرجح الحدوث والتكالیف المرتبطة 

تقدیرها بدرجة �عتمد علیها وأنه ال یوجد التدخل اإلداري المستمر المرتبط �البضاعة وأن قیمة االیراد �مكن 
 .قیاسها بدرجة �عتمد علیها. �قاس االیراد �عد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمیة

 
 ا العاملینــزایـم ٤-٣٨

 
 الخدمة  ترك نها�ة صندوق  ١-٤-٣٨

تساهم الشر�ة القا�ضة وأثنین من الشر�ات التا�عة (لیسیكو للصناعات الخزفیة والسیرامیك األورو�ى) فى  
٪ من صافي  ١% إلي  ٠.٥٪ من األجور السنو�ة للعاملین �اإلضافة إلى نسبة ٣هذا الصندوق بنسبة 

الجمعیة العامة للمساهمین على  الر�ح عن العام یتم االعتراف بها خالل العام لحین الحصول على موافقة  
   التوز�عات السنو�ة.
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 یتم إثبات استحقاق نصیب العاملین فى األر�اح في العام الخاص �ه.   ٢-٤-٣٨
 

 اإلیرادات والتكالیف التمو�لیة ٥-٣٨
 

 تتضمن اإلیرادات والتكالیف التمو�لیة للمجموعة االتي:
 الفوائد الدائنة  -
 الفوائد المدینة -
 توز�عات أر�اح -
 اضمحالل األصول المالیة �خالف العمالءخسائر  -
 

یتم االعتراف �الفوائد الدائنة والمدینة �استخدام معدل سعر الفائدة الفعلي. و�تم االعتراف بتوز�عات األر�اح 
 في األر�اح او الخسائر في تار�خ نشأت الحق في استالم تلك التوز�عات

 
 ضر�بة الدخل ٦-٣٨

، فیما عدا  سنة و�الضر�بة المؤجلة �إیراد أو �مصروف في أر�اح او خسائر ال یتم االعتراف �الضر�بة الجار�ة 
خارج   – في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  – الحاالت التي تنشأ فیها الضر�بة من عملیة أو حدث �عترف �ه 

 .أو تجمیع األعمال  األر�اح أو الخسائر سواء في الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة 
 

 الدخل الجار�ة ضر�بة ١-٦-٣٨
یتم االعتراف �الضرائب الجار�ة للفترة الحالیة والفترات السا�قة والتي لم یتم سدادها �عد �التزام، أما إذا  
كانت الضرائب التي تم سدادها �الفعل في الفترة الحالیة والفترات السا�قة تز�د عن القیمة المستحقة عن  

تقاس قیم االلتزامات (األصول) الضر�بیة الجار�ة للفترة  الز�ادة �أصل.هذه الفترات فیتم االعتراف بهذه 
الحالیة والفترات السا�قة �القیمة المتوقع سدادها إلى (استردادها من) اإلدارة الضر�بیة، �استخدام أسعار 

المالیة. تخضع  الضرائب (وقوانین الضرائب) السار�ة أو في سبیلها ألن تصدر في تار�خ نها�ة الفترة 
توز�عات األر�اح للضر�بة �جزء من الضر�بة الجار�ة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضر�بیة 

 اال عند استیفاء شروط معینه.
 

 الضر�بة المؤجلة ٢-٦-٣٨
یتم االعتراف �الضر�بة المؤجلة �النسبة للفروق المؤقتة بین األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات 

ر�بي لتلك األصول وااللتزامات. یتم االعتراف �الضر�بة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة التي  واألساس الض
 ینتظر خضوعها للضر�بة فیما عدا ما یلي: 

 
 االعتراف األولى �الشهرة،  •
 أو االعتراف األولى �األصل أو االلتزام للعملیة التي:  •

 لیست تجمیع األعمال. )١(
 سبي وال على الر�ح الضر�بي (الخسارة الضر�بیة).) ال تؤثر على صافي الر�ح المحا٢و(
الفروق المؤقتة المرتبطة �استثمارات في شر�ات تا�عة وشر�ات شقیقة وحصص في مشروعات مشتر�ة  •

الي المدي الذي �مكن فیه السیطرة على توقیت عكس تلك الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه 
 المستقبل المنظور. الفروق لن یتم عكسها في 

 
یتم االعتراف �األصل الضر�بي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضر�بیة والحق في الخصم الضر�بي 
غیر المستخدم والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما �كون هناك احتمال قوي �إمكانیة تحقیق أر�اح تخضع  

ألصل. و�تم تحدید الر�ح الضر�بي المستقبلي عن  للضر�بة في المستقبل �مكن من خاللها االنتفاع بهذا ا
طر�ق خطة العمل المستقبلیة لكل شر�ة من شر�ات المجموعة. یتم إعادة تقدیر موقف األصول الضر�بیة 
المؤجلة غیر المعترف بها في نها�ة �ل فترة مالیة وتعترف �األصول الضر�بیة المؤجلة التي لم تعترف 

بح من المرجح معه مستقبًال وجود ر�ح ضر�بي �سمح �استیعاب قیمة  بها من قبل إلى المدى الذي أص 
األصل الضر�بي المؤجل. یتم قیاس الضر�بیة المؤجلة �استخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبیقها عند 

 تحقق الفروق الموقتة وذلك �استخدام اسعار الضر�بة السار�ة أو التي في سبیلها ألن تصدر. 
 

عند قیاس الضر�بة المؤجلة في نها�ة الفترة المالیة یتم االخذ في االعتبار االثار الضر�بة لإلجراءات التي  
 تتبعها المجموعة لالسترداد أو سداد القیمة الدفتر�ة ألصولها والتزاماتها. 

 ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضر�بیة اال عند استیفاء شروط معینه.
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 المخزون  ٧-٣٨
قاس المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة االسترداد�ة أیهما أقل. تستخدم طر�قة المتوسط �

المتحرك في تحمیل تكلفة المخزون. في حالة مخزون اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل، تتضمن التكلفة  
 �ة.حصة من التكالیف الصناعیة غیر المباشرة استنادا إلى الطاقة التشغیلیة العاد

 
 العقارات واالالت والمعدات  ٨-٣٨

 
 والقیاس االعتراف  ١-٨-٣٨

�التكلفة مخصومًا منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر  معداتالالت و االعقارات و یتم االعتراف �ال
 اضمحالل. 

  
لها أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنه یتم   معداتالالت و االعقارات و الواذا �انت المكونات الجوهر�ة لبند من بنود  

یتم االعتراف �األر�اح أو الخسائر و  معداتالالت و االعقارات و لا ضمن تلك  المحاسبة عنها �بنود مستقلة
 �األر�اح أو الخسائر. معداتالالت و االعقارات و الالناتجة من استبعاد 

 
لدولى  قررت إدارة المجموعة تطبیق نموذج إعادة تقییم العقارات واالالت والمعدات طبقًا لمعیار المحاسبة ا 

 . ١٢إ�ضاح   ،" العقارات واالالت والمعدات وذلك على االراضى المملو�ة لشر�ات المجموعة ١٦رقم "
 

 النفقات الالحقة على االقتناء  ٢-٨-٣٨
یتم رسملة النفقات الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا �ان من المتوقع أن ینشأ عنها تدفق منفعة 

 للمجموعة. اقتصاد�ة مستقبلیة 
 

 اإلهالك  ٣-٨-٣٨
 –والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها قیمته التخر�د�ة    –یتم إهالك قیمة األصل القابلة لإلهالك  

الت االعقارات و ال  وفقا لطر�قه القسط الثابت) وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع ال (
وفیما یلي بیانًا �األعمار  و�تم تحمیل اإلهالك على األر�اح او الخسائر. ال یتم إهالك األراضي.  ،  معداتالو 

 الحالیة:  سنةلل اإلنتاجیة المقدرة
 

 سنــــة/جيالعمر اإلنتا األصــــل
 ٤٠  – ٢٠ مباني 

 ٣ تحسینات �أماكن مستأجرة
 ١٦.٦٧ – ٣ آالت ومعدات

 ١٠ – ٣ وسائل نقل و�نتقال
 ٥ عدد وأدوات 

 ١٢.٥ – ٤ أثاث ومعدات مكاتب وحاسبات آلیة
 

 یتم إهالك التحسینات في أماكن مستأجرة على مدار مدة العقد أو العمر اإلنتاجي لها أیهما أقل . 
 

في نها�ة �ل   معداتالالت و االعقارات و للیتم مراجعة طر�قة اإلهالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم التخر�د�ة 
 مالیة، و�تم تعدیلها إذا تطلب األمر ذلك. سنة

 
 مشروعات تحت التنفیذ  ٩-٣٨

بند مشروعات تحت  فى معداتالالت و اال عقارات و التسجل المبالغ التى یتم إنفاقها على إنشاء أو شراء 
.  معداتالالت و االعقارات و الالتنفیذ. وعندما �صبح األصل الثابت صالح لالستخدام یتم رفع قیمته إلى بند  

 .معداتالالت و االعقارات و للالمشروعات تحت التنفیذ یتم إثباتها �التكلفة والیتم إهالكها إال �عد رفعها 
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 أصول غیر ملموسة  ١٠-٣٨
 

 المحل شهـرة ١-١٠-٣٨
تطبیق طر�قة الشراء عند المحاسبة عن اندماج األعمال وتتمثل شهرة المحل فى القیمة التى تنشأ نتیجة یتم  

  – إن وجد    –اقتناء الشر�ات التا�عة. یتم إثبات شهرة المحل �التكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القیمة  
 ار سنوى النخفاض قیمتها.و�تم توز�ع شهرة المحل وفقًا للوحدات المولدة للنقد�ة و�تم عمل اختب 

 
فیما یتعلق �عملیات االقتناء التى تمت فإن شهرة المحل تتمثل فى الفرق بین تكلفة االقتناء والقیمة العادلة  
لصافى أصول الشر�ة المقتناة. و�تم إثبات شهرة المحل الموجبة �التكلفة أو التكلفة ناقصًا مجمع خسائر 

 انخفاض القیمة.
 

 ملموسة األخرى األصول الغیر  ٢-١٠-٣٨
تتضمن العالمة التجار�ة لشر�ة لیسیكو إنجلترا وتكالیف التطو�ر یتم إثباتها �التكلفة واستهالكها على  
مدار عشر سنوات. تم ادراج ما سددته لیسیكو لبنان (شر�ة تا�عة) فى مقابل حصولها على حق انتفاع 

سة األخرى. هذا ولن یتم استهالك هذا  (بدون تحدید مدة قانونیة لهذا الحق) ضمن األصول غیر الملمو 
 المبلغ على أن یتم اجراء اختبار انخفاض للقیمة سنو�ًا.

 
 االستهالك   ٣-١٠-٣٨

یتم احتساب االستهالك لتحمیل تكلفة األصول غیر الملموسة مخصومًا منها قیمتها التخر�د�ة المقدرة 
لتلك األصول، و�عترف �عبء  �استخدام (طر�قة القسط الثابت) على مدار األعمار اإلنتاجیة المقدرة

 االستهالك �مصروف �األر�اح أو الخسائر.  الشهرة ال تستهلك.
 

 عقود التأجیر ١١-٣٨
هو  والهدف .اإل�جار عقود  عن واإلفصاح والعرض والقیاس �اإلثبات المتعلقة المبادئ المعیار �حدد

 .المعامالت تلك عن �صدق تعبر �طر�قة مالئمة معلومات والمؤجرون  �قدم المستأجرون  أن  ضمان
 المالي  المر�ز على  اإل�جار عقود أثر لتقییم المالیة لمستخدمي القوائم المعلومات أساسا هذه تعطي
 .النقد�ة للمنشأة والتدفقات المالي واألداء

 
عقد   العقد و�كون . إ�جار عقد على ینطوي  أو إ�جار عقد العقد كان إذا ما تقییم العقد نشأة عند یتم

 :الزمن من لفترة محدد أصل استخدام في  حقال �حول كان العقد إذا إ�جار  عقد  على ینطوي  أو إ�جار
 .عوض مقابل

 مع جنب إلى جنباً  اإل�جار عقد في لإللغاء القابلة غیر الفترة �اعتبارها اإل�جار عقد مدة و�تم تحدید
 :كل من

 
 الخیار.  هذا  ممارسة  من  معقولة  �صورة  متأكداً  المستأجر  كان  إذا  اإل�جار  عقد  تمدید  �خیار  المشمولة  الفترات  - أ 

 ممارسة عدم  من معقولة �صورة متأكداً  المستأجر كان إذا  اإل�جار عقد إنهاء �خیار المشمولة الفترات -ب
 .الخیار هذا

 
 عقد أنه أو تشغیلي إ�جار عقد أنه على  بدراسة تصنیف �ل عقد إ�جار إما �مستأجرتقوم الشر�ة 

ل  إذا تمو�لي إ�جار  عقد  أنه  على  اإل�جار عقد  تمو�لي، و�صنف إ�جار  ما جوهر�ة  �صورة كان �حوِّ
 أنه و�خالف ذلك �صنف العقد على العقد. محل األصل  العائدة لملكیة والمنافع المخاطر كافة �قارب
 جوهر على تشغیلي إ�جار عقد أو تمو�لي إ�جار عقد اإل�جار عقد اعتبار إ�جار تشغیلي. و�عتمد عقد

 .العقد شكل  على ولیس المعاملة
 

 " : حق االنتفاع" ألصل األولي لقیاس
 

 :من ”حق االنتفاع“ أصل تكلفة تكون 
 

 ذلك في غیر المدفوعة اإل�جار لدفعات الحالیة اإل�جار، وذلك �القیمة عقد اللتزام األولي القیاس بلغم - أ
�مكن  كان  إذا اإل�جار عقد  في الضمني الفائدة معدل �استخدام اإل�جار دفعات خصم  و�تم. التار�خ
فیجب ان �ستخدم المستأجر  المعدل ذلك تحدید اإلمكان في �كن لم و�ذا . �سهولة المعدل ذلك تحدید

 سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر. 
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 مستلمة؛ إ�جار حوافز أي ناقصاً  اإل�جار عقد بدا�ة تار�خ قبل أو في تمت إ�جار عقد دفعات أي -ب
 

 المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولیة مباشرة تكالیف أي -ج
 

 فیه یوجد الذي الموقع و�عادة العقد،  محل األصل  و�زالة تفكیك في المستأجر سیتكبدها التي  للتكالیف تقدیر - د
 ما اإل�جار، عقد  وشروط ألحكام وفقاً  المطلو�ة الحالة إلى نفسه األصل  إعادة أو األصلیة الحالة األصل إلى

و�تكبد المستأجر التزامات لتلك التكالیف سواء في تار�خ بدا�ة .المخزون  إلنتاج تكبدها سیتم تلك التكالیف تكن لم
 عقد التأجیر او �نتیجة الستخدام األصل محل العقد خالل فترة معینة.  

 
 حق االنتفاع" “ألصل الالحق القیاس

 
أصل   قیاس التكلفة حیث یتم نموذج بیتم تطبیق ”حق االنتفاع“ أصل قیاس یتم اإل�جار عقد بدا�ة تار�خ �عد

 :�التكلفة ”حق االنتفاع
 

 القیمة؛ في هبوط خسائر مجمع وأي استهالك مجمع أي منها طروحاً م - أ
 اإل�جار. عقد اللتزام قیاس إعادة �أي ومعدلةً  -ب
 

 اإل�جار عقد اللتزام األولي القیاس
 

 في غیر المدفوعة اإل�جار لدفعات الحالیة �القیمة اإل�جار عقد التزام قیاس اإل�جار عقد بدا�ة تار�خ في یتم
 �مكن تحدید كان إذا اإل�جار عقد في الضمني الفائدة معدل �استخدام اإل�جار دفعات خصم و�تم .التار�خ ذلك
معدل  المستأجر �ستخدم أن  فیجب �سهولة المعدل ذلك  تحدید  اإلمكان في  �كن لم  و�ذا  .�سهولة المعدل ذلك

 .للشر�ة �مستأجر اإلضافي االقتراض
 

 اإل�جار عقد اللتزام الالحق القیاس
 

 :یلي ما یتم اإل�جار، عقد بدا�ة تار�خ �عد
 

 اإل�جار؛ عقد  التزام على الفائدة لاللتزام لیعكس الدفتري  المبلغ ز�ادة - أ
 اإل�جار؛ دفعات لیعكس مالدفتري لاللتزا المبلغ تخفیض -ب
 اإل�جار لیعكس دفعات أو اإل�جار لعقد تعدیالت أو تقییم إعادة أي لیعكس الدفتري لاللتزام المبلغ إعادة قیاس -ج

 المعدلة.  جوهرها في الثابتة
 

منفصل عن األصول   �شكل المالي المر�ز قائمة أصل حق االنتفاع والتزامات عقود االستئجار في یتم عرض
 وااللتزامات األخرى.

 
�صیانة االصل المؤجر والتامین علیه والینطوي عقد اال�جار على ا�ة   المستأجرتتضمن عقود االستئجار قیام 

 ترتیبات لنقل الملكیة فى نها�ة فترة اال�جار.
 

 أكثر،(إن وجد)  أو واحد إ�جاري  غیر  أو إ�جاري  مكون  مع إ�جاري  مكون  على  ینطوي  الذي للعقد و�النسبة
 اإل�جاري  للمكون  المستقل التناسبي السعر أساس على إ�جاري  مكون  لكل العقد في العوض یتم تخصیص فإنه

 عملیة، وفي نطاق ما �سمح �ه المعیار، �مكن و�وسیلة .اإل�جار�ة غیر للمكونات المستقل اإلجمالي والسعر
المكونات  عن اإل�جار�ة غیر المكونات فصل عدم العقد محل األصل فئة حسب تختار أن للشر�ة �مستأجر

إ�جار�ًا  مكونا �اعتبارها مصاحبة  إ�جار�ة غیر مكونات وأي إ�جاري  مكون  كل عن بةالمحاس ثم ومن اإل�جار�ة،
 .واحداً 

 
 التأجیر التشغیلیةعقود 

  
 االعتراف والقیاس

یتم االعتراف بدفعات عقود التأجیر من عقود التأجیر التشغیلیة على أنها مصروف إما �طر�قة القسط الثابت 
أو أساس منتظم آخر. و�جب على المؤجر تطبیق أساس منتظم آخر إذا �ان ذلك األساس أكثر تعبیر عن 

 النمط الذي تتناقص فیه االستفادة من استخدام األصل محل العقد.   
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 المالیة االدوات ١٢-٣٨
 �القیمة العادلة مبو�ة مالیة اصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبو�ب المجموعة تقوم
 الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تار�خ االستحقاق، قروض ومدیونیات، واصول االر�اح أو خالل من

 للبیع. متاحة مالیة
التالیة: التزامات مالیة مبو�ة �القیمة  الفئات بین لیة غیر المشتقةتقوم المجموعة بتبو�ب االلتزامات الما

 العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر وفئه التزامات مالیة اخري.
 

 االعتراف واالستبعاد-االصول المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة  ١-١٢-٣٨
تقوم المجموعة �االعتراف االولي �القروض والمدیونیات وادوات الدین المصدرة في تار�خ نشأتها، جمیع 
االصول المالیة وااللتزامات المالیة االخرى یتم االعتراف بهم اولیا في تار�خ المعاملة عندما تصبح  

 المجموعة طرفا في االحكام التعاقد�ة لألداة المالیة.   
 

�استبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سر�ان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات تقوم المجموعة  
نقد�ة من االصل المالي، او قامت بتحو�ل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقد�ة من االصل المالي  

تقم المجموعة  في معاملة تم فیها تحو�ل �ل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي �صورة جوهر�ة. او إذا لم  
بتحو�ل او االحتفاظ �شكل جوهري �كل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي ولم تحتفظ المجموعة  
�السیطرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط �أصل او التزام �الناتج عن الحقوق او االلتزامات 

 الناشئة او المحتفظ بها عند التحو�ل.
 

 ي عندما ینتهي اما �التخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة �العقد. تستبعد المجموعة االلتزام المال 
 

یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط عندما تمتلك  
النیة اما إلجراء  المجموعة حالیا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف بها ولدیها 

 .  التسو�ة على اساس صافي المبالغ او االعتراف �األصل وتسو�ة االلتزام في ان واحد 
 
 القیاس  –األصول المالیة غیر المشتقة  ٢-١٢-٣٨

 
 األصول المالیة المقیمة �القیمة العادلة من خالل االر�اح او الخسائر:

االر�اح او الخسائر إذا تم تبو�به �أصل محتفظ یتم تبو�ب االصل المالي �مقیم �القیمة العادلة من خالل  
�ه ألغراض المتاجرة او تم تبو�به عند االعتراف االولي لیقاس �القیمة العادلة من خالل االر�اح او 
الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة �اقتناء او اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن  

د تكبدها.  تقاس االصول المالیة المقیمة �القیمة العادلة من خالل االر�اح او االر�اح او الخسائر عن
الخسائر �القیمة العادلة و�تم االعتراف �التغیرات في القیمة العادلة متضمنه اي عوائد او توز�عات أر�اح 

 أسهم في االر�اح او الخسائر. 
 

 االستثمارات المحتفظ بها حتى تار�خ االستحقاق ٣-١٢-٣٨
قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي �القیمة العادلة �اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة یتم  

�اقتناء او اصدار االصل المالي. �عد االعتراف االولي، یتم قیاسها �التكلفة المستهلكة �استخدام طر�قة 
 الفائدة الفعلیة. 

 
 القروض والمدیونیات ٤-١٢-٣٨

عتراف االولي �القیمة العادلة �اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة یتم قیاس هذه االصول عند اال
�اقتناء او اصدار االصل المالي. �عد االعتراف االولي، یتم قیاسها �التكلفة المستهلكة �استخدام طر�قة 

 الفائدة الفعلیة. 
 

 االصول المالیة المتاحة للبیع ٥-١٢-٣٨
االعتراف االولي �القیمة العادلة �اإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة یتم قیاس هذه االصول عند  

�اقتناء او اصدار االصل المالي. �عد االعتراف االولي، یتم قیاسها �القیمة العادلة، و�تم االعتراف 
�التغیرات في القیمة العادلة �خالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت 
االجنبیة ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتیاطي القیمة العادلة، وعن استبعاد 
هذه االصول یتم اعادة تبو�ب االر�اح او الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر 

 سا�قا الى االر�اح او الخسائر. 
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 یاسالق–االلتزامات المالیة غیر المشتقة   ٦-١٢-٣٨
یتم تبو�ب االلتزام المالي �مقیم �القیمة العادلة من خالل االر�اح او الخسائر اذا تم تبو�به �التزام محتفظ 
�ه ألغراض المتاجرة او تم تبو�به عند االعتراف االولي لیقاس �القیمة العادلة من خالل االر�اح او  

االلتزام المالي یتم االعتراف بها مباشرة  الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة �اقتناء او اصدار 
ضمن االر�اح او الخسائر عند تكبدها، تقاس االلتزامات المالیة المقیمة �القیمة العادلة من خالل االر�اح 
او الخسائر �القیمة العادلة، و�تم االعتراف �التغیرات في القیمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في  

 االر�اح او الخسائر.
 

االلتزامات المالیة غیر المشتقة االخر یتم قیاسها اولیا �القیمة العادلة مخصوما منها اي تكلفة مرتبطة 
مباشرة �اقتناء او اصدار االلتزام. �عد االعتراف االولي، یتم قیاس هذه االلتزامات �التكلفة المستهلكة 

 �استخدام طر�قة الفائدة الفعلیة. 
 

 رأس المال   ١٣-٣٨
 

 العاد�ةاألسهم  ١-١٣-٣٨
 تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة �إصدار االسهم العاد�ة یتم المحاسبة عنها �خصمها من حقوق الملكیة. 

ضر�بة الدخل المرتبطة بتكالیف المعاملة المتعلقة �حقوق الملكیة یتم المحاسبة عنها وفقا لمعیار 
 ) "ضرائب الدخل".٢٤المحاسبة المصري رقم ( 

 
 واعادة اصدار االسهم العاد�ة (أسهم خز�نة) إعادة شراء  ٢-١٣-٣٨

عند اعادة شراء أسهم راس المال المصدر فانه یتم االعتراف �المبلغ المسدد مقابل اعادة الشراء والذي 
یتضمن �افة التكالیف المباشرة والمتعلقة �إعادة الشراء �تخفیض لحقوق الملكیة. االسهم المعاد شرائها 

وعرضها مخصومة من حقوق الملكیة. عند بیع او اعادة اصدار أسهم یتم تصنیفها �أسهم خز�نة 
الخز�نة، یتم االعتراف �المبلغ المحصل �ز�ادة في حقوق المساهمین والفائض او العجز الناتج عن  

 المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار. 
 

 االضمحالل  ١٤-٣٨
 

 االصول المالیة غیر المشتقة  ١-١٤-٣٨
المبو�ة �مقیمة �القیمة العادلة من خالل االر�اح او الخسائر �ما في ذلك الحصص االصول المالیة غیر  

التي یتم المحاسبة عنها �طر�قة حقوق الملكیة تقوم المجموعة في تار�خ نها�ة �ل فترة مالیة بتقدیر ما 
 إذا �ان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في قیمة االصل. 

 
 اضمحالل قیمة االصل: تتضمن االدلة الموضوعیة على 

 
 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین.  -
 اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة �شروط لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف اخرى.  -
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. -
 التغیرات المعاكسة في حالة السداد �النسبة للمُقترضین او الُمصدر�ن.  -
 شطة لألصل المالي �سبب الصعو�ات المالیة.اختفاء السوق الن -
وجود بیانات واضحة تشیر الى وجود انخفاض �مكن قیاسه في التدفقات النقد�ة المستقبلیة المتوقعة  -

 من مجموعة من االصول المالیة.
�النسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكیة، تتضمن االدلة الموضوعیة على االضمحالل االنخفاض   -

 تمر في القیمة العادلة عن التكلفة.  الهام او المس
 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى السنة المالیة المنتهیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٣٥ - 

   :االصول المالیة المثبتة �التكلفة المستهلكة ٢-١٤-٣٨
تقوم المجموعة بتقدیر ما إذا �ان هناك ادلة موضوعیة على حدوث اضمحالل في قیمة هذه االصول  

�النسبة منفردة او على المستوى المجمع. �ل االصول التي تمثل اهمیة نسبیة �مفردها یتم تقییمها 
لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة یتم تقییمها مجمعة 
�شأن اي اضمحالل في القیمة حدث ولم یتم �عد تحدیده على االصول المنفردة. االصول التي لم یتم 

القیمة. ألغراض التقییم اعتبارها منفردة �أصول هامة نسبیا یتم تقییمها مجمعة �شأن اي اضمحالل في  
 المجمع لألصول یتم تجمیع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.

 
عند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التار�خیة عن  

الت إذا  توقیتات استرداد الخسارة الناجمة عن االضمحالل وقیمة الخسائر المتكبدة، وتقوم �عمل تعدی
كانت الظروف االقتصاد�ة واالئتمانیة الحالیة توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او  

 اقل من المتوقعة �المؤشرات التار�خیة.
 

یتم حساب خسائر االضمحالل �الفرق بین القیمة الدفتر�ة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقد�ة 
�سعر الفائدة الفعلیة االصلي الخاص �األصل المالي. و�تم االعتراف  المستقبلیة المتوقعة مخصومة 

�قیمة الخسارة في االر�اح او الخسائر و�تم تخفیض القیمة الدفتر�ة لألصل من خالل استخدام حساب 
 مخصص اضمحالل. 

 
صل  إذا اعتبرت المجموعة انه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قیمة اال 

 فانه یتم اعدام القیمة ذات العالقة.
 

إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ر�ط هذا االنخفاض �شكل موضوعي مع حدث �قع 
�عد االعتراف �خسارة اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة المعترف بها من قبل  

 من خالل االر�اح او الخسائر. 
 

 الیةاألصول غیر الم ٣-١٤-٣٨
في تار�خ نها�ة �ل فترة مالیة، تقوم المجموعة �مراجعة القیم الدفتر�ة لألصول غیر المالیة للشر�ة 
(�خالف االصول الحیو�ة، االستثمارات العقار�ة، المخزون، واالصول الضر�بیة المؤجلة) لتحدید ما إذا  

و�ذا �ان االمر �ذلك تقوم المجموعة �عمل تقدیر للقیمة اإلسترداد�ة   .كان هناك مؤشر لالضمحالل
 لألصل. یتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنو�ا.

 
إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن 

تقلة الى حد �بیر عن التدفقات االصل والتي تولد تدفقات نقد�ة داخلة من االستعمال المستمر ومس
وحدات تولید النقد. یتم توز�ع الشهرة -النقد�ة الداخلة من االصول االخرى او مجموعات االصول 

المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوحدات التي تولد النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشر�ة 
  المقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عملیة التجمیع.

 
القیمة اإلسترداد�ة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع او قیمته 
االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة االستخدامیة لألصل هي القیمة الحالیة للتدفقات النقد�ة المستقبلیة المتوقع 

الجار�ة للقیمة الزمنیة للنقود حدوثها مخصومة �سعر خصم قبل الضرائب الذي �عكس تقدیرات السوق 
 والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة تولید النقد.  

 
یتم االعتراف �خسارة االضمحالل إذا �انت القیمة الدفتر�ة لألصل او للوحدة المولدة للنقد أكبر من 

 قیمته اإلسترداد�ة.



 
 لیسیكو مصر

 ) (شر�ة مساهمة مصر�ة
  ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١فى السنة المالیة المنتهیة المجمعة عن  اإل�ضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٣٦ - 

وال لتخفیض القیمة الدفتر�ة یتم االعتراف �خسارة االضمحالل في االر�اح او الخسائر. و�تم توز�عها ا
قیمة للشهرة الموزعة على وحدة تولید النقد، ثم تخفیض االصول االخرى للوحدة �التناسب على اساس ال

 .الدفتر�ة لكل أصل في الوحدة
 

ال یتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قیمة الشهرة في فترة الحقة.  �النسبة لألصول االخرى، 
حالل الى المدى الذي ال یتعدى القیمة الدفتر�ة التي �ان سیتم تحدیدها  یتم عكس خسائر االضم

(�الصافي �عد االهالك واالستهالك) ما لم یتم االعتراف �الخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة �النسبة 
 لألصل في السنوات السا�قة. 

 
 المخصصات ١٥-٣٨

بلیة المتوقعة مخصومة �معدل خصم قبل تحدد قیمة المخصصات �القیمة الحالیة للتدفقات النقد�ة المستق
الضرائب الذي �عكس تقدیرات السوق الجار�ة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الز�ادة 
في القیمة الدفتر�ة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إل�جاد القیمة الحالیة والتي تعكس مرور  

 اض.الوقت یتم االعتراف بها �تكلفة اقتر 
 

 مكافأة نها�ة الخدمة ١-١٥-٣٨
�المشار�ة في   السیرامیك األورو�ىلیسیكو للصناعات الخزفیة و  لتا�عةالشر�ات او تقوم الشر�ة القا�ضة 

من األجور السنو�ة فضًال عن نسبة  ٪٣لغ نسبة المشار�ة تب. و �ك لشر�ة صندوق مكافأة نها�ة الخدمة
عند  ها السنوي  اجتماعر�ح توزع للصندوق بناء على قرار الجمعیة العامة في  من صافى ال  ٪ ١الى    ٪ ٠.٥

 إقرارها للتوز�عات.
 

 . تقوم سیاسة المجموعة على اثبات استحقاق حصى العاملین �االر�اح السنة التي تتعلق بها ٢-١٥-٣٨
 

 النقد�ة وما فى حكمها ١٦-٣٨
وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقد�ة یتم تتضمن النقد�ة وما في حكمها األرصدة النقد�ة والودائع ألجل  

تعر�ف النقد�ة وما فى حكمها على أنها أرصدة النقد�ة �الصندوق والحسا�ات الجار�ة لدى البنوك والودائع 
ألجل وأذون الخزانة والتى ال تتجاوز ثالثة أشهر، و�عتبر رصید بنوك سحب على المكشوف والذى �سدد  

�ة للنقد�ة، و�التالى یتم إدراج أرصدة البنوك سحب على المكشوف ضمن  عند طلبه جزءا من إدارة الشر 
 مكونات بند النقد�ة وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقد�ة.

 
 تكلفة االقتراض ١٧-٣٨

مصروفات " فى قائمة الدخل تحت بند – التى تتمثل فى مصروف الفائدة  –یتم إثبات تكلفة االقتراض 
العام التى تتحقق فیها، هذا وفي حالة تكلفة االقتراض المتعلقة �أصول ثابتة �ستغرق إنشاؤها  تمو�لیة" فى  

 أكثر من عام فإنه یتم رسملة تكلفة االقتراض ضمن تكلفة هذه األصول حتي تار�خ تشغیلها.
  

 نتائج قطاعات المجموعة ١٨-٣٨
منتجات أو تقد�م خدمات أو  یتمثل القطاع فى أنه جزء متعارف علیه من المجموعة والمختصة �إنتاج

بیع منتجات (قطاع تشغیل) أو تقد�م خدمات فى نطاق حدود جغرافیة معینة (قطاع جغرافى) والتى 
 تكون عرضة ألخطار ومنافع مختلفة عن القطاعات األخرى. 

 
 قائمة التدفقات النقد�ة المجمعة  ١٩-٣٨

 مباشرة.یتم إعداد قائمة التدفقات النقد�ة المجمعة طبقًا للطر�قة غیر ال
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