
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 لیسیكو مصر

 ) شركة مساهمة مصریة(
 
 المجمعة  الدوریة القوائم المالیة 

 ١٢٢٠ مارس ٣١المنتهیة فى  المالیة الفترةعن 
 علیها الفحص المحدودوتقریر 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 لیسیكو مصر

 ) شركة مساهمة مصریة(
 
   المجمعةالدوریة القوائم المالیة 

 ١٢٠٢ مارس ٣١یة فى المنته المالیة الفترةعن 
 علیها الفحص المحدودوتقریر 

 
 الصفحة المحتویـــــات

   
 ٢-١ الفحص المحدود تقریر  -
   
 ٣ المجمعة  المركز المالىقائمة  -
   
 ٤ المجمعة الخسائر وأاالرباح قائمة  -
   
 ٥ المجمعة  قائمة الدخل الشامل -
   
 ٦ ةجمعالم فى حقوق الملكیة اتقائمة التغیر  -
   
 ٧ المجمعة قائمة التدفقات النقدیة -
   
 ٣٦-٨ المجمعة  یضاحات المتممة للقوائم المالیةاإل -
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 لیسیكو مصر
 (شركة مساهمة مصریة) 

                                                   ٢٠٢١ مارس ٣١ فيالمنتهیة المالیة  الفترةعن المجمعة  الخسائر وأاالرباح قائمة 
                                            

 
  ) وتقرأ معها   المجمعة   الدوریة   جزءًا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة )  ٣٧) إلي رقم ( ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم . 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ إیضاح 
 مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ مــــــرق  

 ٤٩٦  ٥٠٥  ٤٦٥  ٦٠٠  ٥٠٠  ٩٠٢    صافى المبیعات
 ) ٤٣٩  ٤١٤  ٠٧٧(   ) ٥٠٠  ٧١٠  ١٣٠(  ) ٥(  المبیعاتتكلفة 

 ٥٧  ٠٩١  ٣٨٨  ٩٩  ٧٩٠  ٧٧٢    مجمل الربح 
     

 ٢  ٧٦٤  ٥١٦  ١٩  ٥٤١  ٨٦٢ ) ٦(  إیرادات أخرى
 ) ٣١  ٩٥٣  ٦٦٢(   ) ٤٦  ١٥٥  ٦٨١(   توزیعالمصروفات 

 ) ٤٠  ٩٢٣  ٠١٣(   ) ٤٠  ٩٦٧  ٥١٧(   مصروفات إداریة  
 ) ١٥  ١٧١  ٩٢٥(   ) ٢١  ٨٣٩  ٧٣٨(  ) ٧(  أخرى  مصروفات

 ) ٢٨  ١٩٢  ٦٩٦(   ١٠  ٣٦٩  ٦٩٨    التشغیل )خسائرأرباح /(
     

 فينتائج االستثمار  في الشركة القابضة حصة 
 شركة شقیقة

   ١  ١٢٦  ٤٤٧   -- 

 ) ٣٩  ٩٧٤  ٨٢٨(   ) ١٣  ١٥١  ٤٣٧(  ) ٨(  مصروفات تمویلیةصافى ال
 ) ٦٨  ١٦٧  ٥٢٤(   ) ١  ٦٥٥  ٢٩٢(   قبل الضرائبالخسارة 

     
 ) ٥  ٢٥٢  ٠٤١(   ) ١٢  ٥٠١  ٣٠٣(  ) ٩(    الدخلضرائب 

 ) ٧٣  ٤١٩  ٥٦٥(   ) ١٤  ١٥٦  ٥٩٥(   فترةصافي خسارة ال
     

     :  مستحق لكل من
 ) ٧٢  ٠٥٣  ٣٦٤(   ) ١٦  ٧٥٣  ٨٩٨(   مساهمى الشركة القابضة 
 ) ١  ٣٦٦  ٢٠١(   ٢  ٥٩٧  ٣٠٣    الحقوق غیر المسیطرة 

 ) ٧٣  ٤١٩  ٥٦٥(   ) ١٤  ١٥٦  ٥٩٥(   خسارة الفترة صافى
 ) ٠٫٩٠(   ) ٠٫٢١(  ) ١٠(  سهم)   / مصرى (جنیه  نصیب السهم في خسائر الفترة  
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 لیسیكو مصر
 (شركة مساهمة مصریة) 

 ٢٠٢١ مارس ٣١ فيالمنتهیة  المالیة الفترةمعة عن مجال قائمة الدخل الشامل
 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ١٢٠٢ مارس ٣١ 
 مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ 

    الدخل الشامل األخر
 ) ٧٣ ٤١٩ ٥٦٥(  ) ١٤ ١٥٦ ٥٩٥( فترةصافى خسارة ال

    المجمعة  سائر و الخأاالرباح بنود قد یتم تبویبها الحقا بقائمة 
 ) ٤ ٩٠٧ ٩٦٠(  ١  ٣٣٧ ٦١٩  فروق ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة

    المجمعة  و الخسائرأاالرباح یتم تبویبها الحقا بقائمة   البنود 
 ) ١٢٥ ٢٨٧ ٢٩٧(  --  عادة تقییم أراضى إ

 )٢٠٣ ٦١٤ ٨٢٢(  )١٢ ٨١٨ ٩٧٦( فترةالشامل عن الاجمالى الدخل 

    خل الشامل اجمالى الد
    یوزع كما یلي:

 )١٩٤ ٩٦٦ ٩٢٩(  )١٨ ١٠١ ٩٦٢( مساهمى الشركة القابضة  
 )٨ ٦٤٧ ٨٩٣(  ٥ ٢٨٢ ٩٨٦  الحقوق غیر المسیطرة 

 )٢٠٣ ٦١٤ ٨٢٢(  )١٢ ٨١٨ ٩٧٦( فترةإجمالي الدخل الشامل عن ال
 
  وتقرأ معها المجمعةالدوریة  م المالیة) تعتبر متممة لهذه القوائ٣٧(رقم ) إلى ١(رقم من  المرفقة اإلیضاحات. 
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 لیسیكو مصر 
  (شركة مساهمة مصریة) 

 ٢٠٢١مارس  ٣١ فيالمنتهیة   المالیة الفترةالمجمعة عن  حقوق الملكیة في اتقائمة التغیر 
 

 

 
 ) وتقرأ معها  المجمعةالدوریة  المالیة قوائمجزأ من هذه ال) جزءًا ال یت ٣٧) إلي رقم (١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم.  

    

ـــــــــان  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   

 

 احتیاطیـات 

 
 أرباح/(خسائر) 

 مرحلة 

 

 صافى خسارة الفترة 

 إجمالــــــــــى   
 حقوق ملكیة  
 الشركة القابضة 

 
 حقوق  

 غیر مسیطرة 

 
 إجمالى 

 حقوق الملكیة   
 مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ  مصــــــــرى ــــــهــجنیـــ 

 ٢  ٢٨٥  ٢٩٩  ٧٥٦     ٤٦  ٩٢٥  ٢٦٠      ٢  ٢٣٨  ٣٧٤  ٤٩٦    ) ٢٩٨  ٣١٧  ٨١٠(   ١٩  ٤٨٢  ٣٥١     ٢  ١١٧  ٢٠٩  ٩٥٥    ٤٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠ ٢٠٢٠الرصید في أول ینایر 
               بنود الدخل الشامل االخر 

 ) ١٢٥  ٢٨٧  ٢٩٧(   ) ٦  ٥٥٢  ٥٢٦(   ) ١١٨  ٧٣٤  ٧٧١(   --   --   ) ١١٨  ٧٣٤  ٧٧١(   --  م اراضى تقیی   إعادة 
 ) ٤  ٩٠٧  ٩٦٠(   ) ٧٢٩  ١٦٦(   ) ٤  ١٧٨  ٧٩٤(   --   --   ) ٤  ١٧٨  ٧٩٤(   --  المالیة للشركات التابعة بالعمالت األجنبیة فروق ترجمة القوائم  

 ) ٧٣  ٤١٩  ٥٦٥(   ) ١  ٣٦٦  ٢٠١(   ) ٧٢  ٠٥٣  ٣٦٤(   ) ٧٢  ٠٥٣  ٣٦٤(   --    --   --  ٢٠٢٠مارس  ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةصافى خسارة 
 ) ٢٠٣ ٦١٤  ٨٢٢(  ) ٨ ٦٤٧  ٨٩٣(  ) ١٩٤ ٩٦٦  ٩٢٩(  ) ٧٢  ٠٥٣  ٣٦٤(   --    ) ١٢٢  ٩١٣  ٥٦٥(   --  اجمالى الدخل الشامل االخر 

               معامالت مع مساهمى الشركة 
 --   --   --     ٢٩٨  ٣١٧  ٨١٠    ) ٢٩٨  ٣١٧  ٨١٠(   --   --  المرحلة  الخسائر المحول إلى 

 --   ) ٩  ٨٧٠  ٤٢٩(   ٩  ٨٧٠  ٤٢٩    --   ١٨٨  ٧٢٧  ١٣٤    ) ١٧٨  ٨٥٦  ٧٠٥(   --  المحول من االحتیاطیات للخسائر المرحلة 
 --   ) ٩  ٨٧٠  ٤٢٩(   ٩  ٨٧٠  ٤٢٩      ٢٩٨  ٣١٧  ٨١٠    ) ١٠٩  ٥٩٠  ٦٧٦(   ) ١٧٨  ٨٥٦  ٧٠٥(   --  اجمالى المعامالت مع مساهمى الشركة 

 ٢  ٠٨١  ٦٨٤  ٩٣٤    ٢٨  ٤٠٦  ٩٣٨    ٢  ٠٥٣  ٢٧٧  ٩٩٦    ) ٧٢  ٠٥٣  ٣٦٤(   ) ٩٠  ١٠٨  ٣٢٥(    ١  ٨١٥  ٤٣٩  ٦٨٥    ٤٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠ ٢٠٢٠مارس   ٣١ي ید ف الرص
               

   ١  ٥٦٦  ٠٦٠  ٢٦٦    ٢٩  ٩٦٨  ٠٥٨        ١  ٥٣٦  ٠٩٢  ٢٠٨    ) ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧(   ) ٧٧  ٢٣٤  ٠٨٧(      ١  ٤٣٣  ١  ٩٣  ٤٤٢    ٤٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠ ٢٠٢١الرصید في أول ینایر 
               لدخل الشامل االخر بنود ا
 ١  ٣٣٧  ٦١٩    ٢  ٦٨٥  ٦٨٣    ) ١  ٣٤٨  ٠٦٤(   --   --   ) ١  ٣٤٨  ٠٦٤(   --  رجمة القوائم المالیة للشركات التابعة بالعمالت األجنبیة فروق ت 

 ) ١٤  ١٥٦  ٥٩٥(   ٢  ٥٩٧  ٣٠٣    ) ١٦  ٧٥٣  ٨٩٨(   ) ١٦  ٧٥٣  ٨٩٨(   --   --   --  ٢٠٢١ مارس ٣١المالیة المنتهیة في  الفترةصافى خسارة 
 ) ١٢  ٨١٨  ٩٧٦(   ٥  ٢٨٢  ٩٨٦    ) ١٨  ١٠١  ٩٦٢(   ) ١٦  ٧٥٣  ٨٩٨(   --   ) ١  ٣٤٨  ٠٦٤(   --  الشامل اجمالى الدخل 

              معامالت مع مساهمى الشركة 
 --   --   --   ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧  ) ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧(    --   --  المحول الى الخسائر المرحلة 

 --   --   --   ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧    ) ٢٢٠  ٦٠٥  ١٤٧(    --   --  مى الشركةمالت مع مساهاجمالى المعا
 ١  ٥٥٣  ٢٤١  ٢٩٠    ٣٥  ٢٥١  ٠٤٤    ١  ٥١٧  ٩٩٠  ٢٤٦    ) ١٦  ٧٥٣  ٨٩٨(   ) ٢٩٧  ٨٣٩  ٢٣٤(    ١  ٤٣٢  ٥٨٣  ٣٧٨  ٤٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠ ٢٠٢١مارس   ٣١في  الرصید
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 لیسیكو مصر
 (شركة مساهمة مصریة) 

 ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهیة في  المالیة الفترةالمجمعة عن  قائمة التدفقات النقدیة
 

 
  ) وتقرأ معها   المجمعة الدوریة    ) جزءًا ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة ٣٧) إلي رقم ( ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم . 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ إیضاح  
 ــــرىمصــــ جنیــــــــه  مصــــــــرى جنیــــــــه م ــــ رق  

     التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 
 ) ٦٨ ١٦٧ ٥٢٤(  ) ١  ٦٥٥  ٢٩٢(   الضرائب    قبل   الفترة خسارة    صافي 
     تسویته بما یلى:یتم 

 ٢٧  ١٩٨ ٤٥١   ٣٠  ٣٧٩  ٨٨٤   ) ١١(  األصول الثابتةإهالك 
 ١٨٢ ٩٣٤   ١٧٤  ١٨٢    استهالك األصول غیر الملموسة 

 ٨  ٤٨٧ ٤١٠   ١٣  ٩٧٠  ٧٢٥   ) ٢٦)( ٧(  تدعیم مخصصات  
 ١٥  ٣٢١ ٤٦٨   ١٧  ٧٤٢  ٣٨٠    األرباح فيحصة العاملین 

 ) ٤٠ ٣٧٠(  --   رأسمالیةأرباح 
 ١  ١٤١  ٦٩٦    --  ) ١٤(  خسائر بیع استثمارات أخرى 

 ٢  ٣٧٠ ٠٢٥   --  ) ١٣(  االضمحالل فى األصول غیر الملموسة
 --   ٤  ٥٠٠  ٠٠٠   ) ٧(  العمالء واألرصدة المدینةاالضمحالل فى 

 ) ٥  ٧٨٣(   --   رد اإلنخفاض في قیمة المخزون  
الفرق الناتج عن إثبات القیمة الحالیة الوراق القبض  

 طویلة االجل  
  )٦٤٧  ١٧٦(   ) ٤٠٨  ٤٣٠ ( 

 ٤  ٣٨٣  ٧٦٦    ) ١٨٣  ٢٦٧(   وفروق العملة  التغیر فى احتیاطى الترجمة
 )٩ ٧٧٥ ١٠٣(  ٦٤  ٥٢٠  ١٨٢    المتولدة من التشغیل )الخسائر(األرباح /

     
 ١٧  ٢٢٠ ٥٨٨   ) ٣٦  ٨٥٦  ٢٤٩(   التغیر فى المخزون 

 ١٠  ٦٥٦ ٣٤٤   ) ٥٩  ٣١٢  ٩٨١(   في العمالء والمدینین التغیر
 ١٠  ٦٧٩ ٧٤١   ٦٨  ٩٦٥  ٦٥٨    التغیر في الموردین والدائنین

 ) ٣ ٥٠٣ ٤٠١(  ) ٤  ٣٧٠  ٨٠٣(   ضریبة الدخل المسددة 
 ) ٥ ٠٧٦ ٣٣٨(  ) ١١  ٤٢٠  ٣٠٠(   مخصصات مستخدمة

 ٢٠ ٢٠١ ٨٣١   ٢١  ٥٢٥  ٥٠٧    التشغیل نشطة  المتاحة من أ صافى النقدیة  
     

     التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار 
 ) ١١  ١٠٨  ١٠٤(   ) ١٠  ٠٤٨  ٩٩٦(  ومشروعات تحت التنفیذ األصول الثابتة لشراءمدفوعات 

 ١٥٨  ٢٨١ ٢١٤   --  الثابتةاألصول متحصالت من بیع 
 ٤  ٩٣٥ ٧٠٧   ٧  ٤٤٣   االستثمارات األخرىبیع متحصالت من 

 ) ٤٧٥ ٠٠٠(  ٣  ٥٠٠  ٠٠٠    فى اوراق قبض طویلة األجلالتغیر 
 ١٥١ ٦٣٣ ٨١٧   ) ٦  ٥٤١  ٥٥٣(   أنشطة االستثمار   المتاحة من   /   في) المستخدمة  ( صافى النقدیة  

     
     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل 

 ) ٦ ٠٣٠ ٠٠٠(  ) ٤  ٨٤٢  ٧٩٤(   ل  لقروض طویلة األج من ا   المسدد 
 ) ٥٢٨ ٩٠١(  ) ١  ٦٧٥  ٠٩٣(   مدفوعات عن التزامات عقود ایجار 

 )٦ ٥٥٨ ٩٠١(  ) ٦  ٥١٧  ٨٨٧(   أنشطة التمویل )   في المستخدمة  (   صافى النقدیة 
 ١٦٥ ٢٧٦ ٧٤٧   ٨  ٤٦٦  ٠٦٧    الفترة صافى التغیر فى النقدیة وما فى حكمها خالل  

 )١ ٠٥٧ ١٨٨ ٩٥١(  ) ٥٩٧  ٧٣٢  ٧٦٥(  ) ١٨(  الفترة ول  النقدیة وما فى حكمها في أ 
 )٨٩١ ٩١٢ ٢٠٤(  ) ٥٨٩  ٢٦٦  ٦٩٨(  ) ١٨(  أخر الفترة النقدیة وما فى حكمها فى  



 
 لیسیكو مصر

 ) (شركة مساهمة مصریة
 ٢٠٢١مارس   ٣١فى الفترة المالیة المنتهیة المجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٨ - 

 نبذة عن الشركة القابضة والشركات التابعة -١
 

تتمثل فى الشركة القابضة   ٢٠٢١ مارس ٣١فى  المنتهیةالمالیة  الفترة عنللشركة القوائم المالیة المجمعة 
 المجموعة). والشركات التابعة (والمشار الیهم بالمجموعة او منفصلین بشركات 

 
 لیسیكو مصر (الشركة القابضة) ١-١

 وزارة  قرار بموجب ١٩٧٥ نوفمبر من األول بتاریخ) مصریة مساهمة شركة(مصر لیسیكو شركة تأسست -
  ٧٢رقم اإلستثمار والشركة خاضعة ألحكام قانون  ١٩٧٥ة لسن ١٤٢ رقم االقتصادي  والتعاون االقتصاد

صناعة وٕانتاج جمیع القابضة ومن أغراض الشركة  ،١٩٩٧لسنة  ٨القانون  حل محلوالذى  ٢٠١٧لسنة 
 والتأجیر التمویلى. الصناعات الخزفیة ویدخل فیها صناعة وٕانتاج األدوات الصحیة وكافة أنواع البالط

 
 . ٢٠٢١مایو ٢٥بتاریخ لالصدار القوائم المالیة القابضة اعتمد مجلس ادارة الشركة  -

 
 التابعةالشركات  ٢-١

بالشركات التابعة والمتضمنة بالقوائم المالیة المجمعة وكذا نسبة مساهمة الشركة القابضة  بیانفیما یلى 
 فى كل منها:

 نسبة المساهمة  التأسیسبلد  
 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ ٢٠٢١مارس  ٣١  
  ٪ ٪ 
 ٩٩.٩٩ ٩٩.٩٩ مصر (ش.م.م) لیسیكو للصناعات الخزفیة .١
 ٩٩.٨٣ ٩٩.٨٣ مصر لالستشارات والتجارة (ش.م.م) تى.جى.اف   .٢
 ٩٩.٣٣ ٩٩.٣٣ مصر (ش.م.م)  لیسیكو لالستثمارات المالیة .٣
 ٩٤.٧٧ ٩٤.٧٧ لبنان (ش.م.ل)  شركة الصناعات الخزفیة اللبنانیة  .٤
 ٩٩.٩٧ ٩٩.٩٧ مصر (ش.م.م)  شركة السیرامیك الدولیة .٥
 ٧٠ ٧٠ مصر شركة لیسیكو لتجارة وتوزیع السیرامیك (ش.م.م)   .٦
 ٩٩.٩٧ ٩٩.٩٧ مصر شركة السیرامیك األوروبى (ش.م.م)   .٧
لیسیكو بلس   -  للتجارة (ش.م.م  سارجمین شركة  .٨

 للتجارة سابقا) 
 ٩٩.٨٥ ٩٩.٨٥ مصر

 ٦٩.٨٥ ٦٩.٨٥ مصر ساردیزین (ش.م.م)   - شركة برج لخالطات المیاه   .٩
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة المتحدة  انجلترا المحدودةلیسیكو  .١٠
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة المتحدة  PLCلیسیكو  ١- ١٠
 ٥١ ٥١ جنوب افریقیا  لیسیكو جنوب افریقیا ٢- ١٠
 ٥١ ٥١ بولندا   لیسیكو بولندا  ٣- ١٠
 ٨٠ ٨٠ فرنسا  لیسیكو فرنسا  ٤- ١٠

 
الخزفیة ویدخل فیها صناعة وٕانتاج األدوات  صناعة وٕانتاج جمیع الصناعات الشركات التابعة هي أغراض 

 .الصحیة وكافة أنواع البالط
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 المجمعة الدوریة  اسس اعداد القوائم المالیة -٢

 
 الدوریة المجمعة اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالیة  ١-٢

المجمعة طبقًا لمعاییر المحاسبة والتقاریر المالیة الدولیة وتفسیراتها التى یتم   ریةالدو  أعدت القوائم المالیة
 بواسطة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.  إعدادها

 
 عملة العرض والتعامل ٢-٢

ذى یمثل عملة  المجمعة هى الجنیه المصرى. وال الدوریة ة التعامل المستخدمة في عرض القوائم المالی عملة
 شركة. ة بالالخاص التعامل 

 
 استخدام التقدیرات والحكم الشخصى ٣-٢

من اإلدارة استخدام الحكم   دولیةوفقا لمعاییر المحاسبة ال المجمعة الدوریة یتطلب إعداد القوائم المالیة
الشخصي والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات والقیم المعروضة لألصول وااللتزامات 

بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى   ات. تعد التقدیرات واالفتراضات المتعلقةواإلیرادات والمصروف
 تلك التقدیرات. متنوعة. هذا وقد تختلف النتائج الفعلیة عن

 
یتم االعتراف بالتغییر في التقدیرات  .ةدوری ةیتم إعادة مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها بصف

رة فقط، أو في فترة التغییر ي یتم تغییر التقدیر فیها إذا كان التغییر یؤثر على هذه الفتالمحاسبیة في الفترة الت
 ییر یؤثر على كلیهما.والفترات المستقبلیة إذا كان التغ

 
والحكم  التي استخدمت فیها اإلدارة التقدیرات واالفتراضات و  أهم البنود واالیضاحات الخاصة بهافیما یلي 
 : الشخصى

 
 ١٦إیضاح  -ة  بطئ الحرك مخصص مخزون •
 ١٧إیضاح  -مخصص االضمحالل في المدینون  •
 ١٣إیضاح  -االضمحالل في الشهرة  •
   ١١إیضاح  -عقارات واالالت والمعدات  لل القیمة العادلة  •
 ١١إیضاح  –للعقارات واالالت والمعدات  اإلنتاجي  العمر •
 ٢٥ ایضاح – احتساب الضرائب المؤجلة  •

 
 اساس القیاس   ٤-٢

 
 المالیة المجمعة على أساس التكلفة التاریخیة فیما عدا:القوائم  یتم اعداد

 یتم قیاسها بالقیمة العادلة. العقارات واالالت والمعدات  -
 ، بالقیمة العادلة. األرباح أو الخسائریتم تقییم األدوات المالیة، المقومة بالقیمة العادلة عن طریق قائمة   -
 م قیاسها بالقیمة العادلة. األدوات المالیة المقتناه بغرض البیع یت -
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المالیة المنتهیة  الفترة تابعة) عن (شركاتو لیسكو انجلترا  القوائم المالیة المستقلة لشركة لیسیكو لبنان -٣
 ٢٠٢١مارس  ٣١في 

 
وحتى تاریخه أوضاعا سیاسیة غیر مستقرة مما كان له اكبر األثر على    ٢٠١٩  ابتداء من عام واجهت دولة لبنان  

خالل الفترة. األمر  هابها، مما ادي إلي هبوط النشاط اإلقتصادى بصفة عامة ب قطاع المصرفىاقتصادها وال
الشركة اللبنانیة التابعة والناتجة عن مزاولتها لنشاطها في تزامات  ٕالالذي قد یؤثر تأثیر جوهرى على تقییم أصول و 

ر على النشاط التجارى بلبنان بصفة عامة،  هذا وفي ظل األوضاع سالفة البیان وما یترتب علیها من أثا المستقبل.
زامات لتإ ت الشركة التابعة اللبنانیة لم یتمكن من تحدید اثر تلك األوضاع على قیمة األصول و فأن مراقب حسابا

 .  ٢٠٢١ مارس ٣١المدرجة بالقوائم المالیة المستقلة للشركة اللبنانیة التابعة في  
 

علي   ٢٠٢١مارس  ٣١المجمعة المرفقة في الدوریة للقوائم المالیة  وقد اعتمدت إدارة المجموعة عند اعدادها
 اتبمعرفة إدارة الشركوالمعدة  لكل من لیسیكو لبنان المستقلة و لیسیكو انجلترا المجمعة بیانات مالیة غیر مدققة

  الدوریة  ئم المالیةالتابعة والتي تم ادراجها بالقوا اتالتابعة. وفیما یلي ملخص للبیانات المالیة والخاصة بالشرك
 :بعد ترجمتها للجنیه المصري ٢٠٢١مارس  ٣١المجمعة في 

 
قائمة المركز المالى كما فى 

 ٢٠٢١مارس  ٣١
 كو لبنانیلیس

 جنیه مصري
 إنجلتراكو یلیس

 جنیه مصري
 االجمــــــــــــالى
 جنیه مصري

    األصول
 ١٨٦ ٥٥٩ ٧٣٩  ١٠٥ ٦١٧ ٢٠٠  ٨٠ ٩٤٢ ٥٣٩ أصول غیر متداولة

 ٣٧٢ ٣٣٥ ٦٠٠  ١٥٧ ٨٣٣ ٠٦٤  ٢١٤ ٥٠٢ ٥٣٦ أصول متداولة
 ٥٥٨ ٨٩٥ ٣٣٩  ٢٦٣ ٤٥٠ ٢٦٤  ٢٩٥ ٤٤٥ ٠٧٥ إجمالي األصول
    حقوق الملكیة

 ٢٥٥ ٢٠٣ ٢٦١  ٢٤٤ ٢٢٨ ٦٠٧  ١٠ ٩٧٤ ٦٥٤  رأس المال المصدر والمدفوع
 ٢٠٥ ٤١٦ ٢٨٨  ٣٠ ١٣٠ ٧٠٦  ١٧٥ ٢٨٥ ٥٨٢  اإلحتیاطیات

 )٢٧٠ ٦٠٥ ٤٣٢( )٢٥٤ ١٥٥ ٩٤٤( )١٦ ٤٤٩ ٤٨٨( المجمعة   (الخسائر) المرحلة 
 )١ ٣٥٦ ٨٢٧( )١ ١٨٩ ٢٧٦( )١٦٧ ٥٥١( فروق ترجمة عمالت اجنبیة

 ١٨٨ ٦٥٧ ٢٩٠  ١٩ ٠١٤ ٠٩٣  ١٦٩ ٦٤٣ ١٩٧  التابعة اتحقوق ملكیة الشرك
 ٣ ٢٨٥ ٦٨٠  ٣ ٢٨٥ ٦٨٠  -- مسیطرة الحقوق غیر ال

 ١٩١ ٩٤٢ ٩٧٠  ٢٢ ٢٩٩ ٧٧٣  ١٦٩ ٦٤٣ ١٩٧  مجموع حقوق الملكیة
    األلتزامات

 ٦ ٤٥٤ ٣١٤  ٥٣٩ ٠٩٦  ٥ ٩١٥ ٢١٨  إلتزامات غیر متداولة
 ٣٦٠ ٤٩٨ ٠٥٥  ٢٤٠ ٦١١ ٣٩٥  ١١٩ ٨٨٦ ٦٦٠  إلتزامات متداولة

 ٣٦٦ ٩٥٢ ٣٦٩  ٢٤١ ١٥٠ ٤٩١  ١٢٥ ٨٠١ ٨٧٨  إجمالي االلتزامات
  ٥٥٨ ٨٩٥ ٣٣٩  ٢٦٣ ٤٥٠ ٢٦٤  ٢٩٥ ٤٤٥ ٠٧٥  حقوق الملكیة واإللتزامات 

    
  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهیة فى  عن الفترة المالیة الخسائر أوقائمة االرباح 

 ١٣٠ ٨٨٥ ٦٧٥ ١٢٤ ٤٢٦ ٠١٣ ٦ ٤٥٩ ٦٦٢  مبیعات 
 )٩٦ ٦٧٩ ٦٩٠( )٨٤ ٠٢٣ ٢٨٢( )١٢ ٦٥٦ ٤٠٨( تكلفة المبیعات 

 ٣٤ ٢٠٥ ٩٨٥  ٤٠ ٤٠٢ ٧٣١  )٦ ١٩٦ ٧٤٦( ربحال(الخسارة) / مجمل 
 ١ ٤٧٨ ١٣٩  ١ ٤٧٨ ١٣٩  -- رادات التشغیلیة یاال

 )٤٠ ٣٤٠ ٨٦١( )٣٦ ١٠٦ ٠٠٣( )٤ ٢٣٤ ٨٥٨( التشغیلیة المصروفات
 )٧١٣ ٥٢٦( )٤ ٨٠٤ ٣٢٨( ٤ ٠٩٠ ٨٠٢  صافى االیرادات /(التكالیف) التمویلیة  

 )١ ٦٥٥ ٢٨٠( )١ ٦٥٥ ٢٨٠( -- الفترةضرائب الدخل عن 
 )٧ ٠٢٥ ٥٤٣( )٦٨٤ ٧٤١( )٦ ٣٤٠ ٨٠٢( فترةال )خسارة(صافى 
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  التقاریر القطاعیة -٤

القطاعات تتضمن األصول والخصوم ونتائج عملیات   .بهم الخاصة المالیة المعلومات إلعداد كأساس لها التابعة والشركات الشركة بأنشطة القطاعیة المعلومات یتم عرض
 .طاعات على أساس ثابتالبنود المتعلقة مباشرة بقطاع معین وبنود یمكن توزیعها على الق

  :قطاعات األعمال التالیة تتكون الشركة والشركات التابعة لها من 
 قطاع إنتاج الصحي .  -١
 قطاع إنتاج البالط . -٢
  قطاع خالطات المیاة . -٣

  : كما یلى  وخالطات المیاهالصحى والبالط قطاعات إنتاج  عن  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١مارس  ٣١ فى المالیة المنتهیة الفترةاألصول و االلتزامات و نتائج االعمال عن  یلى  فیما
         اجمالى  قطاع خالطات المیاه  قطاع إنتاج  البالط  قطاع إنتاج الصحى ١٢٠٢

 ٣ ٣٥٦  ٣١٢ ٣٦٨   ٧  ٦٣٤ ٠٥٦   ١ ٧٢٥  ٦٣٨ ٤٠٢   ١ ٦٢٣  ٠٣٩ ٩١٠  األصول
 ١ ٨٠٣  ٠٧١ ٠٧٨   ٤٥  ٥٦٤ ١٣٧   ٩٠٣  ٩٥٢ ٢٦٧   ٨٥٣  ٥٥٤ ٦٧٤  االلتزامات

 ٦٠٠  ٥٠٠ ٩٠٢   ٢٥  ٨٥٠ ٨٠١   ٢١٦  ٤٢٧ ٢٣٥   ٣٥٨  ٢٢٢ ٨٦٦  یراداتإلا
 ) ١٦ ٧٥٣ ٨٩٨(  ٣  ٧٨٢ ٦٨٥   ) ٧ ٨٠٩ ٥٨٩(  ) ١٢ ٧٢٦ ٩٩٤( الشركة القابضة   لمساهمى الربح    /   (الخسارة)   صافى 

        
٢٠٢٠        

 ٣ ٢٥٢  ٩٠٦ ٠٦٠   ٧  ٦١٨ ٥٦٦   ١ ٨٢٧  ٨٢٧ ٥٨٧   ١ ٤١٧  ٤٥٩ ٩٠٧  أصول 
 ١ ٦٨٦  ٨٤٥ ٧٩٤   ٣١  ٣٦٠ ٣٢٥   ١ ٠٠٨  ٧٣٢ ٦٦٢   ٦٤٦  ٧٥٢ ٨٠٧  اماتااللتز 

 ٤٩٦  ٥٠٥ ٤٦٥   ١٥  ٨٧٧ ٨٨٤   ١٧٥  ١٧٢ ٢٣٩   ٣٠٥  ٤٥٥ ٣٤٢  اإلیرادات
 ) ٧٢ ٠٥٣ ٣٦٤(  ٢٣٩ ٦٦٨   ) ٢٦ ٣٤٨ ٣٢٦(  ) ٤٥ ٩٤٤ ٧٠٦( الشركة القابضة   لمساهمى ل الربح    (الخسارة) /   صافى 

        
  یسیة وهى مصر ولبنان والتصدیر. اعات الجغرافیة الرئتعمل الشركة في القط

  : المناطق الجغرافیة الرئیسیة كما یلى  عن  ٢٠٢٠  و   ٢٠٢١مارس    ٣١  فى   المالیة المنتهیة   الفترة األصول وااللتزامات و نتائج االعمال عن  فیما یلى  و 
           اجمالى  تسویات  اخرى  لبنان  مصر ١٢٠٢

 ٣ ٣٥٦  ٣١٢ ٣٦٨   ) ٢٨٥ ٢٧٩ ٥١٣(  ٢٦٣  ٤٥٠ ٢٦٤   ٢٩٥ ٤٤٥  ٠٧٥  ٣  ٠٨٢ ٦٩٦  ٥٤٢ األصول
 ١ ٨٠٣  ٠٧١ ٠٧٨   ) ٥٣٢ ٨٨٢ ٢٧٥(  ١٥٨  ٣٧٢ ١٦٠   ١٢٥ ٨٠١  ٨٧٨  ٢  ٠٥١ ٧٧٩  ٣١٥ االلتزامات
 ٦٠٠  ٥٠٠ ٩٠٢   ) ١١١ ٩١٢ ٠٤٤(  ١٢٤  ٤٢٦ ٠١٣   ٦ ٤٥٩  ٦٦٢  ٥٨١ ٥٢٧  ٢٧١ اإلیرادات

 ) ١٦ ٧٥٣ ٨٩٨(  ) ٤٩ ٤٠٠ ٣٩٢(  ) ١ ٩٧٣ ٣٤١(  ) ٦ ٠٠٩ ١٧٨(  ٤٠ ٦٢٩  ٠١٣ بضة ة القا الشرك   صافى (الخسارة) / الربح لمساهمى 
          

٢٠٢٠          
 ٣ ٢٥٢  ٩٠٦ ٠٦٠   ) ١٢٧ ٤٤٠ ٩٧٨(  ٢٦٨  ٧٢٦ ١٩٦   ٣٠١ ٥٧٣  ٢٣٦  ٢  ٨١٠  ٠٤٧ ٦٠٦  أصول 

 ١ ٦٨٦  ٨٤٥ ٧٩٤   ٤٦١  ٤٤٣ ٥٨٣   ١٥٨  ٧٧٢ ٩٢٣   ١٢٥ ٤٢١  ٦٨٦  ٩٤١  ٢٠٧ ٦٠٢  االلتزامات
 ٤٩٦  ٥٠٥ ٤٦٧   ) ٤٨ ٤٥٠ ٦٨٤(  ١٠٣  ٥٥٥ ٧٩٦   ٣١ ٢٤١  ٠٢٢  ٤٤٦  ١٥٩ ٣٣٣  اإلیرادات

 ) ٧٢ ٠٥٣ ٣٦٤(  ) ١٨٤ ٠٢١ ١٩٢(  ٧٥٧ ٩٣٥   ١٦٧ ١٤٣  ٥٧١  ) ٥٥ ٩٣٣ ٦٧٨( الشركة القابضة   صافى (الخسارة) / الربح لمساهمى 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شركة مساهمة مصریة
 ٢٠٢١مارس   ٣١فى لیة المنتهیة الفترة الماالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ١٢ - 

 مبیعات التكلفة  -٥

 
 إیرادات أخرى -٦

 
علیها شركتى لیسیكو مصر وشركة  تفیضات و اإلعفاءات التي حصلتسبة في قیمة التخ*تتمثل إعفاءات مك

جدولة المدیونیات المستحقة على تلك الشركات لصالح شركتى بترو ترید ونتاجاس للغاز الدولیة نظیر  السیرامیك
            الوزراء بجلسته  طبقا لقرار مجلس  ٢٠٢١فبرایر ١٥بموجب االتفاقیات المبرمة مع تلك الشركات في ى الطبیع
 . ٢٠٢٠یونیو  ٣المنعقدة بتاریخ ) ٩٤رقم (

 
 مصروفات أخرى -٧

 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 مصــــــــرى جنیــــــــه  مصــــــــرى هجنیــــــــ 

 ٤٢٤ ٥٥٥ ٨٨٦  ٤٨٣  ٢٥١ ٥٣٣  تكلفة المبیعات  
    یضاف:
 ١٤ ٨٥٨  ١٩١  ١٧  ٤٥٨ ٥٩٧  العاملین فى األرباححصة 

  ٤٣٩  ٤١٤  ٠٧٧  ٥٠٠ ٧١٠ ١٣٠ 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 مصــــــــرى جنیــــــــه  مصــــــــرى جنیــــــــه 

 --   ١٥ ٥٠٥  ٩٥٤ إعفاءات مكتسبة* 
 ٤٠  ٣٧٠  --  صافى األرباح الرأسمالیة 

 ٧٣٩  ٣٣١  ٢ ٠٥٥  ٢٣٧ مبیعات خردة
 ١  ٣٣٧  ٦٣٩  ١ ٥٧٢  ٢٤١ إیرادات أخرى

 ٦٤٧  ١٧٦  ٤٠٨ ٤٣٠  خصم أوراق قبض طویلة األجل لقیمتها الحالیة
  ٢ ٧٦٤ ٥١٦  ١٩ ٥٤١ ٨٦٢ 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 مصــــــــرى جنیــــــــه  مصــــــــرى جنیــــــــه 

 ٨ ٤٨٧ ٤١٠  ١٣  ٩٧٠ ٧٢٥  تدعیم مخصص المطالبات 
 ٢  ١٧٤  ١٩٨  ٢  ٣٣٧ ٩٠٥  مصروفات متنوعة

 --   ٤  ٥٠٠ ٠٠٠  مة العمالء فى قی ضمحاللاإل
 ٩٩٨  ٥٩٦  ١  ٠٣١ ١٠٨  بدالت أعضاء مجلس اإلدارة الشركة القابضة 
 ١  ١٤١  ٦٩٦  --  خسائر بیع استثمارات اخرى 
 ٢ ٣٧٠  ٠٢٥  --  ضمحالل فى األصول غیر الملموسة اإل  

   ١٥ ١٧١ ٩٢٥  ٢١  ٨٣٩  ٧٣٨ 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شركة مساهمة مصریة
 ٢٠٢١مارس   ٣١فى لیة المنتهیة الفترة الماالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ١٣ - 

 صافى المصروفات التمویلیة -٨
 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 

 مصــــــــرى جنیــــــــه  مصــــــــرى جنیــــــــه المصروفات التمویلیة
 ٣٦ ٣٥٢  ٤٨٩  ١٣  ٣٤٤ ٩٠٠  مصروفات تمویلیة

 ٤ ٣٨٣  ٧٦٦  ٣٥٢ ٥٤٢  فروق عمالت أجنبیة
  ٤٠ ٧٣٦ ٢٥٥  ١٣ ٦٩٧ ٤٤٢ 

    یخصم:
    اإلیرادات التمویلیة

 ٧٦١  ٤٢٧  ٥٤٦ ٠٠٥  فوائدایرادات 
  ٧٦١  ٤٢٧  ٥٤٦ ٠٠٥ 

 ٣٩ ٩٧٤ ٨٢٨  ١٣ ١٥١ ٤٣٧  صافى المصروفات التمویلیة
 

 ضریبة الدخل  -٩
    
    

 ٥  ٠٧٧ ٤٦٨   ١٣  ٤٤٥ ١٢٥  لفترةضریبة الدخل عن ا
 ١٧٤ ٥٧٣   ) ١ ٢٥٧ ٧٠٢( ضریبة الدخل المؤجلة 

 --   ٣١٣ ٨٨٠    توزیعات   ضریبة
  ٥ ٢٥٢ ٠٤١   ١٢ ٥٠١ ٣٠٣ 

 
 رةفي الخسااألساسى  السهم نصیب -١٠
 

 كاألتى: ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهیة فى المالیة  الفترةالسهم عن خسارة  سابتم احت
 

 ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
    

 ) ٧٢  ٠٥٣  ٣٦٤(   ) ١٦  ٧٥٣  ٨٩٨(  ) مصرى   (جنیه لمساهمي الشركة القابضة  الفترة صافى خسارة 
 ٨٠  ٠٠٠ ٠٠٠   ٨٠ ٠٠٠  ٠٠٠ (سهم) فترةالقائمة خالل ال األسهمعدد 

 )٠٫٩٠(  )٠٫٢١( / سهم) مصرى (جنیه فترةالفي خسائر  السهمنصیب 



 
 لیسیكو مصر

 ) (شركة مساهمة مصریة
  ٢٠٢١مارس   ٣١ى ف  مالیة المنتهیةالفترة ال المجمعة عنالدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 

- ١٤ - 
 

 عقارات واالت ومعدات  -١١

 
 مشتراة بمعرفة الشركة القابضة بموجب عقود ابتدائیة غیر مسجلة.  مصري على التوالى ملیون جنیه ٦٫٥، مصرى ملیون جنیه ١٫٨تتضمن األراضي والمباني عقارات بلغت تكلفتها  -
وتوزیع السیرامیك "أحدي الشركات   للتجارةوالمبرمة بمعرفة شركة لیسیكو  بمحافظات مختلفة  معارض البیع    منعن عقود إیجار عدد  ة لحق اإلنتفاع الناشئ حق اإلنتفاع في القیمة الحالی  أصول  تمثلت -

 . بالمملكة المتحدةتخص الشركات التابعة وكذا عقود ایجار  التابعة"
  

 
  مبانــى  أراضــى 

 تحسینات
  آالت ومعدات   مستأجرة بأماكن

 وسائل
  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

 اث ــــــــــأث
 ومعدات مكاتب 
  وحاسبات آلیـــــة

 أصول 
 جماليإلا  حق االنتفاع -

ــــه   مصــــــــرى جنیــــــــه  مصــــــــرى جنیــــــــه  ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــــــــرى جنیــــــــه  مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ  مصــ
                  ةكلفالت

 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 ١/١/٢٠٢١فى 
 ) ٢  ٢٠٣  ٠٧٣(   ٤٩٢  ٨١٤    ) ٧  ٦٣٠(   ) ٢٠  ٦٣٧(   ) ٦٨  ٠٣٢(    ) ٢١٤  ٦٠٣(   ٥٢  ٤٣٦    ) ٢  ٠٣٧  ٦٥٨(   ) ٣٩٩  ٧٦٣(  فروق ترجمة

 ١  ١٧٥  ٧٢٥    --   ٩٤  ٧٠٢    ١٤٩  ٦٤٥    --   ٧٢٠  ٥٤٣    ١٢٨  ٣٩٤    ٨٢  ٤٤١    --  الفترةإضافات 
 ٣  ١٥٩  ٤٨٣  ٤٤٨    ٨٠  ٣٠٥  ٦١٤    ٤٠  ٣٣١  ٤٨٣    ١٨٦  ١٧١  ٦٠٣    ٧٢  ١٧٩  ٤٢٣  ١  ٢٠٧  ٩٨٧  ٨٢٤  ٢٠  ٠٢١  ٨٠٣   ٤٠٢  ٧٩٣  ٦٩٠    ١  ١٤٩  ٦٩٢  ٠٠٨   ٣١/٣/٢٠٢١فى 

                  مجمع اإلهالك 
 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    --  ١/١/٢٠٢١فى 

 ) ١  ٢٧٢  ١٩٧(   ) ١  ٨٩٢(   ) ٧  ١٦٨(   ) ١  ٧٢٠(   ) ٦٦  ٨٧٩(   ) ٢١٠  ٨٠٩(   ١٩  ٩٩١  ) ١  ٠٠٣  ٧٢٠(   --  فروق ترجمة
 ٢٩  ٤٤٩  ٠٠٨    ٤  ٢٦٢  ٥٧٦  ٣٤٦  ٥٩١    ٣  ٩٢٦  ٥٠٣     ٣٠٠  ٣٤٢    ١٦  ٢٢٢  ٨٧٣  ٣٠٤  ٦٧٣  ٤  ٠٨٥  ٤٥٠    --  الفترة اهالك 

 ١  ٥٥٩  ٨٤٠  ٨٤٠    ١٤  ٤٣٨  ٥٧٠  ٣٦  ٢٤٢  ٥٠٤     ١٤٤  ٣٥٦  ٤٤١    ٦٩  ٤٨٣  ٦٥٣    ١  ٠٤٠  ٣٥٩  ١١١    ١٥  ٣٧٠  ٢٦٣  ٢٣٩  ٥٩٠  ٢٩٨    --  ٣١/٣/٢٠٢١فى 
                  صافى القیمة الدفتریة

 ١  ٥٩٩  ٦٤٢  ٦٠٨    ٦٥  ٨٦٧  ٠٤٤  ٤  ٠٨٨  ٩٧٩    ٤١  ٨١٥  ١٦٢  ٢  ٦٩٥  ٧٧٠  ١٦٧  ٦٢٨  ٧١٣  ٤  ٦٥١  ٥٤٠  ١٦٣  ٢٠٣  ٣٩٢     ١  ١٤٩  ٦٩٢  ٠٠٨   ٣١/٣/٢٠٢١فى 
   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 ٣١/١٢/٢٠٢٠فى 



 
 لیسیكو مصر

 (شركة مساهمة مصریة) 
   ٢٠٢١مارس   ٣١المنتهیة فى المالیة  الفترةالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ١٥ - 

 (یتبع)  عقارات واالت ومعدات -١١

 

 
  مبانــى   أراضــى 

 تحسینات
  آالت ومعدات   مستأجرة   بأماكن

 وسائل 
  عدد وأدوات  ل وانتقــالقن

 اث  ــــــــــ أث
 ومعدات مكاتب 
  وحاسبات آلیـــــة 

 أصول 
 اإلجمالي  حق االنتفاع  -

ــــه   ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى ـــ مص   جنیــ ــ ــــه   ـ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ  مصــ
                  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   وق ترجمة ر ف

   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 شركات 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 الدفتریة 
   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  
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- ١٦ - 
 

 (یتبع) عقارات واالت و معدات- ١١
 

" ١٦الدولى رقم "   إعادة تقییم العقارات واالالت والمعدات طبقًا لمعیار المحاسبة   ج وذ نمقررت إدارة المجموعة تطبیق  
 ص هذا النموذج على االتى:العقارات واالالت والمعدات وذلك على االراضى المملوكة لشركات المجموعة وین 

 
ى یمكن قیاس  الذالبند من بنود العقارات واالالت والمعدات، بعد اثباته على انه األصل، یجب أن یسجل  -

وهو عبارة عن قیمته العادلة في تاریخ إعادة  ،  التقییمقیمته العادلة بطریقة یمكن االعتماد علیها، بمبلغ إعادة  
إعادة  الحق وأى مجمع خسائر هبوط الحقة، ویجب أن تجرى  االهالكمطروحًا منها أي مجمع  التقییم
عن المبلغ    –بشكل ذي أهمیة نسبیة    –غ الدفترى  مبلال  ان ال یختلفلضمان    -بشكل كاف  –بانتظام    التقییم

 القیمة العادلة في نهایة فترة التقریر.الذى سیحدد باستخدام 
 

، تقییمهاوالمعدات التي یعاد  على التغیرات في القیم العادلة لبنود العقارات واالالت    التقییمیعتمد تكرار إعادة   -
الدفترى، فانه یتطلب   عن مبلغه  –بشكل ذي أهمیة نسبیة    –  یمهتقیعندما تختلف القیمة العادلة الصل معاد  

لتغیرات كبیرة ومتقلبة في القیمة  اضافى، تتعرض بعض بنود العقارات واالالت والمعدات  تقییماجراء إعادة 
 لبنود العقاراتالمتكررة هذه غیر ضروریة    التقییمسنویة وتعد مثل إعادة    تقییمالعادلة، وبالتالي تستلزم إعادة  

أن  دات ذات التغیرات الضئیلة فقط في القیمة العادلة، فبدًال من ذلك قد یكون من الضرورى واالالت والمع
 البند فقط كل ثالث أو خمس سنوات. تقییمیعاد 

 
الدخل الشامل  قائمة  ضمن  ادة  ، فانه یجب أن تثبت الزیالتقییمیزداد المبلغ الدفترى الصل نتیجة العادة  عندما   -

الزیادة  قائمة ، وبالرغم من ذلك فانه یجب ان تثبت التقییمكیة تحت عنوان فائض وق الملضمن حق وتظهر
  األرباح أو الخسائر قائمة  مثبت سابقًا ضمن  ال  تقییمالالذى یعكس انخفاض إعادة  بالقدر    قائمة الدخلضمن  

 لالصل نفسه. 
 

بنود العقارات واالالت  ق ببند منفیما یتعلالمدرج ضمن حقوق الملكیة  التقییمیمكن أن یحول فائض إعادة  -
عندما یلغى اثبات األصل وقد ینطوى ذلك على تحویل الفائض    المرحلة والمعدات بشكل مباشر الى األرباح  

األصل  ككل عندما یخرد األصل او یستبعد وبالرغم من ذلك یمكن ان یحول بعض الفائض اثناء استخدام 
على أساس المبلغ   األهالكمبلغ الفائض المحول هو الفرق بین  من قبل المنشأة وفى مثل هذه الحالة سیكون  

تجرى تحویالت من فائض  ة لالصل والافیعلى أساس التكلفة الص واألهالكلالصل  تقییمهالمعاد الدفترى 
 ر.االرباح أو الخسائقائمة  من خالل  المرحلة الى األرباح  التقییمإعادة 

 
 واآلالتكامل فئة العقارات  تقییمفأنه یجب أن یعاد  والمعدات تالواآلبند من بنود العقارات  تقییمإذا اعید  -

 إلیها هذا األصل. ینتميوالمعدات التي 
 

جنیه مصري تم االعتراف بها   ١ ٦٨٧ ٧٩٢ ٤٤٧المشار الیه أعاله في اثبات مبلغ  النموذج تطبیق نتیجة  تتمثل 
 . وحقوق األقلیة    ضمن االحتیاطیات مجمعة  ل ا وكذلك في حقوق الملكیة    ٢٠١٩خالل عام    بقائمة الدخل الشامل 

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

جنیه مصري تم اثباتها بقائمة الدخل الشامل   ١٢٥  ٢٨٧  ٢٩٧نتج عنها تخفیض في قیمة االراضى بمبلغ   لها وقد العادلة 
 ق الملكیة المجمعة ضمن االحتیاطیات و حقوق األقلیة . في حقو وكذلك 

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

كذلك في  و جنیه مصري تم أثباتها بقائمة الدخل الشامل  ٤٧٨ ٠٧٩ ١١٧بمبلغ تخفیض في قیمة األراضي 
 .األقلیةوق ضمن األحتیاطیات وحق حقوق الملكیة

 
الراضي  من قبل اإلدارة لتقییم القیمة العادلة  تستخدم المجموعة تقاریر التقییم من الُمقیِّم المستقل الذي تم تعیینة

" و الذي یعتمد معامالت البیع األخیرة طریقة مقارنة المبیعاتالمجموعة . اعتمد المقییم علي أسلوب تقییم "
 ابهه. لألراضي المش
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 - ١٧ - 

  مشروعات تحت التنفیذ -١٢
 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
ـــــ   ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی  مصــ

١٢ ٠٠٣  ٣٣٠ آالت تحت التركیب    ٣ ١٣٠  ٠٥٨   
٧٠  ٧٣٣  لشراء أصول ثابتة دفعات مقدمة   ٧٠  ٧٣٣   

٢ ١٥٣  ٧٨٨ اعتمادات مستندیة لشراء أصول ثابتة   ٢ ١٥٣  ٧٨٨   
 ١٤ ٢٢٧ ٨٥١   ٥ ٣٥٤ ٥٧٩  
 
 أصول غیر ملموسة  -١٣

 شهرة المحل 
 تكالیف 

 تطویـر 
 

ــــــي  ــ ــ ــ ـاـل ــ ــ  اإلجمـ
ـــــ   ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی  مصــ

      التكلفـة
   ٤٢  ٥٠٧  ٩٨٩     ١٧  ١٧٣  ٦٦٦     ٢٥  ٣٣٤  ٣٢٣ ٢٠٢١أول ینایر فى 

 ٢٠١  ٤٥٩  ١٢٧  ٩٨٢   ٧٣  ٤٧٧ فروق ترجمة
 ٤٢  ٧٠٩  ٤٤٨   ١٧  ٣٠١  ٦٤٨   ٢٥  ٤٠٧  ٨٠٠ ٢٠٢١ ارسم ٣١فى 

        
      االضمحالل مجمع االستهالك وخسائر

   ٢٢  ٢٩٩  ٥٧٨    ١٢  ٤٣٩  ٨٤٥    ٩  ٨٥٩  ٧٣٣ ٢٠٢١أول ینایر فى 
 ١٦٦  ٠٥٣  ٩٢  ٥٧٦  ٧٣  ٤٧٧   فروق ترجمة

 ٢٠٩  ٥٨٨  ٢٠٩  ٥٨٨  --  فترةالالك تهاس
 ٢٢  ٦٧٥  ٢١٩  ١٢  ٧٤٢  ٠٠٩  ٩  ٩٣٣  ٢١٠ ٢٠٢١مارس  ٣١فى 

 ٢٠  ٠٣٤  ٢٢٩  ٤  ٥٥٩  ٦٣٩   ١٥  ٤٧٤  ٥٩٠ ٢٠٢١مارس  ٣١فى    الدفتریة   صافى القیمة 
   ٢٠  ٢٠٨  ٤١١  ٤  ٧٣٣  ٨٢١     ١٥  ٤٧٤  ٥٩٠ ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١فى  الدفتریة  صافى القیمة  

 
 ات اخرى  قة واستثمار فى شركة شقیاستثمارات  -١٤
 

    ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ نسبة الملكیة   
ـــــ  ٪  ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی  مصــ

   ٥ ٨٥٤  ١٠١  ٥  ٨٤٦ ٦٥٨  ٪ ٢٠ شركة میوركس للصناعة والتجارة (ش.م.ل) 
   ٩٩  ٩٠٠  ٩٩ ٩٠٠   شركة الخلیج للتجارة واإلستثمار

   ٢٠  ٨١٢  ٢٠ ٨١٢   رىرات أخاستثما
   ٥ ٩٧٤ ٨١٣  ٥ ٩٦٧ ٣٧٠ 

     یخصم:
ــتثمار فى شـــــــركة  إضـــــــمحالل فى قیمة االســـــ

 الخلیج للتجارة واالستثمار
 )٩٩ ٩٠٠(  ) ٩٩ ٩٠٠ ( 

  ٥ ٨٧٤ ٩١٣  ٥ ٨٦٧ ٤٧٠  
 
 أوراق قبض طویلة األجل  -١٥

 
 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
ـــــ   ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی  مصــ

 ١٠  ١٧٥ ٠٠٠   ٦  ٦٧٥ ٠٠٠  القیمة االسمیة الوراق القبض طویلة االجل  
 ) ١ ٣٨٩ ٤٨٣(  ) ٩٨١ ٠٥٣( خصم اوراق القبض وفقا لقیمتها الحالیة * 

  ٨ ٧٨٥ ٥١٧   ٥ ٦٩٣ ٩٤٧  القیمة الحالیة الوراق القبض طویلة االجل
 

  لشركة القابضة. لسعر الفائدة الفعال طبقًا ل لة االجلالقبض طوی  على أوراق یتم احتساب الخصم *
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 - ١٨ - 

 المخـزون -١٦
 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
ـــــ    ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی  مصــ

 ٢٦٥ ٧٢١  ١٦١  ٢٩٣  ٨٤١ ٢١٩  خامات ومستلزمات إنتاج وقطع غیار
   ٦٣ ١٥١  ٩٤٣  ٥٨  ٧١٢ ٤٥٧  التشغیلإنتاج تحت 

   ٥٠٩ ٢٨٣  ٩١٣  ٥٢٧  ٠٦٦ ٣٢٨  إنتاج تام 
  ٨٣٨ ١٥٧ ٠١٧  ٨٧٩ ٦٢٠ ٠٠٤  

    : یخصم
 )  ٣١ ٧٩٨ ٥٦٠(  ) ٣١ ٧٨٣ ١٦٠( االنخفاض فى قیمة المخزون 

  ٨٠٦ ٣٥٨ ٤٥٧  ٨٤٧ ٨٣٦ ٨٤٤  
   ٢٧ ٢٩٤  ١١٥  ٢٢  ٦٨٧ ٣٧٦  اعتمادات مستندیة لشراء مخزون

  ٨٣٣ ٦٥٢ ٥٧٢  ٨٧٠ ٥٢٤ ٢٢٠  
  

 :لفترةافیما یلى حركة اإلنخفاض في قیمة المخزون خالل 
 

  الرصید فى  فـروق  الرصید فى
  ٢٠٢١اول ینایر    ترجمـة   ٢١٢٠/ ٣/ ٣١

ــــــــــه  ــــــــــه   مصـــرى   جنـی ــــــــــه   مصـــرى   جنـی   مصـــرى   جنـی
 مخزون االنخفاض فى قیمة ال   ٣١  ٧٩٨  ٥٦٠  ) ١٥  ٤٠٠(     ٣١  ٧٨٣  ١٦٠
٣١  ٧٩٨  ٥٦٠  ) ١٥  ٤٠٠(     ٣١  ٧٨٣  ١٦٠    

 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرىعمالء و  -١٧

 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ إیضاح 
ـــــ  رقم  ــــــرى   ـــه ــــ جنـی ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـی  مصــ

   ٤٥٦  ٥٦٩ ٧٧٧   ٤٦٧  ٧٩٣ ٧٤٧   عمالء
   ٧٢  ٨٠١ ٥٥٤   ٧٠  ٧١١ ٥٧١   أوراق قبض

   ٥٦  ١٦٠ ٧٥١   ٥٥  ٨٢٢ ٩٧٥   مدینون متنوعون
   ١  ١٥٧ ٧٤٧   ٨  ٨٣١ ٨٧٤   أرصدة مدینة –موردون 

   ٣  ٩٥٦ ٧٦٧   --  ) ٢٩( مستحق من أطراف ذوى عالقة (بالصافى) 
   ١٩ ٣٨٣    ٢٢ ٠٦٢   ضرائب مخصومة لدى الغیر   – مصلحة الضرائب  

   ١٦  ٣٠٢ ٤١١   ١٨  ٢٧٥ ٧٤٩   دفعات مقدمة –مصلحة الضرائب 
   ٣٩  ١٨٠ ٢٣٠   ٤٢  ٩٠٤ ٩٦٥   القیمة المضافة ضرائب  –مصلحة الضرائب 
   ١٠٥  ٠٦٧ ٧٨٤   ٩٨  ٠١٢ ٥٣٣   أرصدة مدینة أخرى 

   ٦  ١٩٦ ٩٢٠   ٥٤  ٣٥٠ ٨٢٥   مصروفات مدفوعة مقدماً 
   ١٨ ٤٩١   ١٨ ٤٩١   إیرادات مستحقة

   ٧٥٧ ٤٣١ ٨١٥   ٨١٦ ٧٤٤ ٧٩٢  
     :یخصم

 ) ١٢٦ ٦٩٥ ١٢٥(  ) ١٣١ ٠٩٣ ١٨٧(  المدینونالعمالء و   قیمةفى  االضمحالل
     ٦٣٠ ٧٣٦ ٦٩٠   ٦٨٥ ٦٥١ ٦٠٥  
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 :الفترةالمدینون خالل العمالء و  في قیمة االضمحاللفیما یلى حركة 
 

  الرصید فى   ـفروق   مكون  ال   الرصید فى 
  ١٢٠٢اول ینایر    ترجمـة   فترة خالل ال   ١٢٠٢/ ٣/ ٣١

ــــه  ــ ــرى ـــ مص   جنیــ ــ ــــه   ـ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ   مصــ
 دینون الم العمالء و فى قیمة    االضمحالل  ١٢٦  ٦٩٥  ١٢٥  ) ١٠١  ٩٣٨(   ٤  ٥٠٠  ٠٠٠  ١٣١  ٠٩٣  ١٨٧
١٢٦  ٦٩٥  ١٢٥  ) ١٠١  ٩٣٨(   ٤  ٥٠٠  ٠٠٠  ١٣١  ٠٩٣  ١٨٧    

 
 رة الشركة القابضة:التعامالت مع أعضاء مجلس إدا 

 ٪ من أسهم الشركة القابضة. ٠.٠٤یملك أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة القابضة نسبة   -
 

برواتب أعضاء  ٢٠٢١ مارس ٣١المنتهیة فى  المالیة الفترةتم تحمیل قائمة الدخل المجمعة عن  -
عن ( جنیه مصري ١ ٠٣١ ١٠٨مجلس إدارة الشركة القابضة ضمن بند مصروفات أخرى بمبلغ 

  جنیه مصري).  ٩٩٨  ٥٩٦مبلغ  ٢٠٢٠ مارس ٣١ المنتهیة فى الفترة
 
 النقدیة وما فى حكمها -١٨

 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
ــــه   ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ  مصــ

 --   --  ودائع ألجل   –بنوك 
 ١٠٧ ٠٣٧  ٣٧١  ١٤٢ ٢٠٧  ٣٩٨ * حسابات جاریة –بنوك 

   ١٢ ٤٠٩  ٢٤٠  ١٢ ٤٦٣  ٠٤٠ ندوقنقدیة بالص
 ١١٩ ٤٤٦ ٦١١  ١٥٤ ٦٧٠ ٤٣٨  

    :یخصم
 ) ٧١٧ ١٧٩ ٣٧٦(  ) ٧٤٣ ٩٣٧ ١٣٦( بنوك سحب على المكشوف 

 ) ٥٩٧  ٧٣٢  ٧٦٥(   ) ٥٨٩  ٢٦٦  ٦٩٨(  النقدیة ومافى حكمها ألغراض قائمة التدفقات النقدیة  
 
غطاء  تمثلملیون جنیه  ٢٣٫٦ل ادتعیورو  ملیون  ١٫٢٨٠جاریة بمبلغ تضمنت البنوك حسابات * 

 .مصري ملیون جنیه ٧٣٫٨ملیون یورو تعادل  ٤نقدى لخطاب ضمان صادر الحد العمالء بمبلغ 
 

 سحب على المكشوفبنوك  -١٩
 

تتمثل بنوك سحب على المكشوف فى التسـهیالت االئتمانیة الممنوحة وذلك بضمان أوراق القبض والمخازن  
  منها  ، ویبلغ الجزء غیر المستخدممصرى  جنیه  ملیار  ١٫٤٣  ت الممنوحة مبلغویبلغ الحد المصرح به للتسهیال

 .مصرى جنیه  یونمل ٧٤١
 

 رأس المال  -٢٠
 

 المرخص به رأس المال  ١-٢٠
ملیون سهم قیمة السهم  ١٠٠ملیون جنیه موزعة على  ٥٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 

 .مصري جنیه ٥اإلسمیة 
 

 رأس المال المصدر والمدفوع ٢-٢٠
ملیون سهم اسمى نقدى،    ٨٠ملیون جنیه مصري موزعة على    ٤٠٠د رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  دح

 للسهم مسددة بالكامل.   جنیه مصري ٥بقیمة اسمیة 
 

یحق لحملة األسهم العادیة إستالم التوزیعات المعلنة من وقت آلخر، ولهم الحق فى صوت واحد لكل سهم 
 .الشركة. كل األسهم لها مرتبة واحدة فیما یتعلق بصافى أصول الشركةمساهمى  إجتماعات خالل  وذلك



 
 لیسیكو مصر

  ) (شركة مساهمة مصریة
 ٢٠٢١مارس   ٣١فى  المنتهیةالفترة المالیة المجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٠ - 

 االحتیاطیــات -٢١

 
والناتجة عن دخول مساهم جدید  لیسیكو للصناعات الخزفیة (شركة تابعة)  محصلة بمعرفة شركةملیون جنیه) وال ٩٫٩تتضمن احتیاطیات أخرى نصیب الشركة القابضة من عالوة اإلصدار ( *

   . عن طریق زیادة رأس المال وهذا المبلغ غیر قابل للتوزیع طبقًا للقوانین واللوائح المحلیة
 

، وقد تم  ١٩٩٧العادلة فى تاریخ إعادة التقییم عام  فى خورشید وأبى قیر والتي تم تعدیلها لتعكس القیمة  یتمثل فائض إعادة تقییم األراضي في القیمة المعدلة لألراضى المملوكة للشركة القابضة   ** 
 إدراج ناتج إعادة التقییم ببند فائض إعادة تقییم ضمن حقوق الملكیة وهذا الفائض غیر قابل للتوزیع أو التحویل إلى رأس المال. 

 
 جنیه مصرى.   ١  ٦٥٦  ٨٥٤  ٣٦١تعكس القیمة العادلة لها وقد بلغ نصیب الشركة القابضة مبلغ  م أراضى المجموعة بواسطة مقیمین مستقلین ل ی عادة تقی إ قامت الشركة القابضة ب   ٢٠١٩خالل عام   ** 

 
 جنیه مصرى.   ١١٨  ٧٣٤  ٧٧١بمبلغ  خفیض فى قیمة احتیاطى فائض اعادة التقییم  اعادة تقییم اراضى شركة الصناعات الخزفیة اللبنانیة نتیجة النخفاض القیمة العادلة لها وقد نتج عنها ت   ٢٠٢٠تم خالل شهر فبرایر   ** 

 
جنیه مصري.   ٤٧٨  ٠٧٩  ١١٧ألنخفاض القیمة العادلة لها وقد نتج عنها تخفیض في قیمة األراضي بمبلغ    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
ــــه   ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــــــ   جنیــ ــــه   رى مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ  مصــ

 ٢  ١١٧  ٢٠٩  ٩٥٥    ١٦٩  ٨٠٣  ٥٥٧    ١  ٦٩٩  ٧٥٥  ٥١١  ١٨١  ١٦٤  ٣٧٤  ١٥  ٥٧١  ٠٣٢  ٥٠  ٩١٥  ٤٨١ ٢٠٢١ ینایر ١الرصید فى 
            

 ) ٢٣  ٥٧٣  ٩٣١(   ) ٢٣  ٥٧٣  ٩٣١(   --   --   --   --  للشركات التابعة األجنبیة فروق ترجمة القوائم المالیة
 ) 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  ٤٣٣  ٩٣١  ٤٤٢    ١٤٦  ٢٢٩  ٦٢٦    ١  ٠٤٠  ٠٥٠  ٩٢٩  ١٨١  ١٦٤  ٣٧٤  ١٥  ٥٧١  ٠٣٢  ٥٠  ٩١٥  ٤٨١ ٢٠٢٠مبر دیس ٣١الرصید فى 

            
 ) ١  ٣٤٨  ٠٦٤(   ) ١  ٣٤٨  ٠٦٤(   --   --   --   --  فروق ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة

 --   --   --   --   --   --  اقفال نصیب االرض المباعة من األحتیاطي في الخسائر المرحلة   
 --   --   --   --   --   --  إعادة تقییم أراضي  

 ١  ٤٣٢  ٥٨٣  ٣٧٨    ١٤٤  ٨٨١  ٥٦٢    ١  ٠٤٠  ٠٥٠  ٩٢٩  ١٨١  ١٦٤  ٣٧٤    ١٥  ٥٧١  ٠٣٢  ٥٠  ٩١٥  ٤٨١   ٢٠٢١مارس  ٣١الرصید فى 



 
 لیسیكو مصر

  ) (شركة مساهمة مصریة
 ٢٠٢١مارس  ٣١فى الفترة المالیة المنتهیة المجمعة عن  للقوائم المالیةاإلیضاحات المتممة 

- ٢١ - 
 

 
 یة المجمعة القوائم المال أرباح مرحلة(خسائر) /  -٢٢

 
) المجمعة  (الخسائر    في قیمة  ٢٠٢١مارس    ٣١فى  للقوائم المالیة المجمعة  األرباح المرحلة  )  الخسائر(تتمثل  

األرباح المرحلة للشركات التابعة وتتوقع اإلدارة (الخسائر) / األرباح المرحلة للشركة القابضة وحصتها من 
 .إعادة استثمار هذه األرباح فى الشركات التابعة

 
 قروض طویلة األجل -٢٣

  ٢٠٢١مارس  ٣١    ٢٠٢٠  دیسمبر   ٣١
   مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه

     
قرض الممنوح من  البنك التجاري الدولي للشركة القابضة  لل  الرصید القائم  ٤٢ ٤١٧  ٠٠٠    ٤٤ ٠٤٤  ٠٠٠

. یسدد  ٪ ٦.٧ملیون دوالر أمریكي وذلك بسعر فائدة متغیر یبلغ    ٢٫٧والبالغ  
دوالر   ٣٠٠ ٠٠٠ا بمبلغ دفعة متساویة متتالیة كل منه  ١٨القرض على 

 . ٢٠٢٣حتى سبتمبر    ٢٠١٩امریكى تبدا من یونیو  

- 

     
التابعة    Lecico plcلشركة    HSBCقرض الممنوح من بنك  لل   الرصید القائم  ١ ٧٨٩  ٧٨٥    ١ ٨٧٧  ٥٧٩

سنویًا ،    ٪   ٢٫٥٢تغیر  ألف جنیه استرلینى وذلك بسعر فائدة م   ٨٢والبالغ  
 جنیه استرلینى    ١  ٧٨٦٫٩٢قسط كل منها بمبلغ    ٦٠یسدد القرض على  

- 

  اجمالى القروض ٤٤ ٢٠٦ ٧٨٥   ٤٥ ٩٢١ ٥٧٩
  :یخصم   

(تم تبویبها ضمن االلتزامات  عام األقسـاط المستحقــة الســداد خالل  ) ١٤ ١٣٩ ٠٠٠(  ) ١١ ٠١١ ٠٠٠(
 ). ٢٧المتداولة) إیضاح (

 

  اجمالى األقساط طویلة االجل ٣٠ ٠٦٧ ٧٨٥  ٣٤ ٩١٠ ٥٧٩
 

 استخدام كامل أرصدة هذه القروض المتفق علیها مع البنوك المذكورة.تم  -
 

 لناشئة عن عقود ایجار طویلة االجل االتزامات  -٢٤
  ٢٠٢١مارس  ٣١    ٢٠٢٠  دیسمبر   ٣١

  مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه
 القیمة الحالیة لإللتزامات الناشئة عن عقود اإلیجار ٣ ٦٨٤  ٧٢٣    ٥ ١٦٦  ٩٨٠

    
 :   یخصم    
 عام المستحقة السداد خالل   التزامات عقود االیجارأقساط  ) ٢ ٤٧٥ ١٩٧(  ) ٢ ٨٣١ ٥٢٤(

 اجمالى األقساط غیر المتداولة لاللتزامات الناشئة عن عقود االیجار  ١ ٢٠٩ ٥٢٦   ٢ ٣٣٥ ٤٥٦
 

 الضریبیة المؤجلةألصول وااللتزامات ا -٢٥
 

 تتمثل األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجلة فى البنود اآلتیة: 
 

  ٢٠٢١مارس  ٣١  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ 
  أصــول   إلتزامــات   أصــول   إلتزامـــات 

  مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه
 خسائر مرحلة للسنوات التالیة  ١ ٧٦٧  ٤٦٦  --     ١ ٦٤٨  ١٦١  -- 

 معداتالالت و االعقارات و ال --   ١٩  ٥٦٤  ٨٧٦  --     ٢٠  ٧٢٢  ٧٤٤
 المخزون  ٤  ١٩٣  ٦٢٥  --     ٤  ٢١٣  ٠٩٦  -- 

إجمالى (األصول) / االلتزامات  ٥  ٩٦١  ٠٩١  ١٩  ٥٦٤  ٨٧٦    ٥  ٨٦١  ٢٥٧    ٢٠  ٧٢٢  ٧٤٤
 الضریبیة المؤجلة

 صافى االلتزامات الضریبیة المؤجلة  --   ١٣  ٦٠٣  ٧٨٥  --   ١٤  ٨٦١  ٤٨٧
 
 



 لیسیكو مصر
 ) (شركة مساهمة مصریة

 ٢٠٢١مارس   ٣١فى رة المالیة المنتهیة الفتالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٢ - 

 المخصصات -٢٦
  في الرصید    ـفروق   تدعیم   المستخدم من   الرصید فى 

  ١٢٠٢اول ینایر    ترجمـة   المخصصات   المخصصات   ١٢٠٢/ ٣/ ١٣
ــــــه   مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه ــــــه   مصـــرى   جنیــ   مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى   جنیــ

 مخصصات مدرجة           
 غیر المتداولة بااللتزامات  

 مخصص مطالبات  ٦  ٧٢٥  ١٣٥  ) ٧  ٥٣١(   ١  ٠٥٠  ٠٠٠  --   ٧  ٧٦٧  ٦٠٤
٦  ٧٢٥  ١٣٥  ) ٧  ٥٣١(   ١  ٠٥٠  ٠٠٠  --   ٧  ٧٦٧  ٦٠٤    

 مخصصات مدرجة           
 بااللتزامات المتداولة 

مخصص الخسائر المحتملة   ٣٧٩  ٩٩٦  --   ١٢  ٩٢٠  ٧٢٥  ) ١١  ٤٢٠  ٣٠٠(   ١  ٨٨٠  ٤٢١
 والمطالبات  

٣٧٩  ٩٩٦  --   ١٢  ٩٢٠  ٧٢٥  ) ١١  ٤٢٠  ٣٠٠(   ١  ٨٨٠  ٤٢١  
 اإلجمـاـلى    ٧  ١٠٥  ١٣١  ) ٧  ٥٣١(   ١٣  ٩٧٠  ٧٢٥  ) ١١  ٤٢٠  ٣٠٠(   ٩  ٦٤٨  ٠٢٥  

 
 قصیرة االجلوالتزامات  قروض -٢٧

 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرىموردون و  -٢٨

 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه 

 ١١  ٠١١  ٠٠٠  ١٤  ١٣٩  ٠٠٠                     المستحقة السداد خالل عامأقساط القروض طویلة األجل  
 ٩  ١٨١  ٩  ١٨١ ضریبة المبیعات مستحقة السداد خالل عام   أقساط 

خاصة    أقساط التزامات عقود االیجار المستحقة السداد خالل عام 
 شركة تابعة    – وزیع السیرامیك  بشركة لیسیكو للتجارة وت 

٢  ٨٣١  ٥٢٣  ٢  ٤٧٥  ١٩٧ 

    التزامات عقود االیجار المستحقة السداد خالل عامأقساط 
 شركة تابعة   –   إنجلترا المحدودة خاصة بشركة لیسیكو  

٧٢  ٢١٥  ٤٩١  ٦٨  ٨٩٤  ٦٥٤ 

 ٨٦  ٠٦٧  ١٩٥  ٨٥  ٥١٨  ٠٣٢   

 ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١  ٢٠٢١مارس    ٣١ ایضاح  
 مصـــرى جنیــــــــه  مصـــرى جنیــــــــه رقم  

   ٣٤٧  ٦٢٨  ٣٢٠  ٢١٩  ٢٢٨  ٧٥٠  موردون  
   ٦٢  ٥٢٩  ٣٤٩  ٢٤٥  ٤٣١  ٠٠٠  أوراق دفع 

   ٨٤٢  ٧٤٧  ٢٠٣  ٨٢٨ ) ٢٩(  مستحق ألطراف ذوى عالقة 
   ١٠  ٢٦٩  ٦٤٠  ١٣  ٠٤٢  ٠٠٤  الهیئة القومیة للتأمینات االجتماعیة ومصلحة الضرائب 

   ٢٠  ٠٨٧  ٧٠٥  ٢٩  ٤٤٥  ٣١٠  ضرائب الدخل   – دائنون  
   ١١٧  ١٣٢  ٨٨٩  ١٤٠  ١٩٢  ٧٩٨  مصروفات مستحقة 

   ٦٥  ٤١٢  ٦٥  ٤١٢  تأمینات للغیر 
   ١٥٣  ٢٧٥  ٧٦٩  ١٥١  ١٣٣  ٤٣٨  دائنون متنوعون 

   ٦  ٠٥٥  ٥٦٧  ٧  ٩٠٧  ١٩١  قیمة المضافة جارى مصلحة الضرائب على ال 
   ٣٨٩  ٩٢٩    ٣٨٩  ٩٢٩  دائنو توزیعات 

   ٨  ٢٥٠  --   دائنو شراء أصول ثابتة 
   ١٠٦  ١٠٠  ٩٩٣  ١١٢  ٠٤٧  ١٢٩  حصة العاملین فى أرباح بعض شركات المجموعة 

  ٨٢٤  ٣٨٦  ٥٧٠  ٩١٩  ٠٨٦  ٧٨٩   



 لیسیكو مصر
 ) (شركة مساهمة مصریة

 ٢٠٢١مارس   ٣١فى رة المالیة المنتهیة الفتالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٣ - 

 أطراف ذوى عالقة -٢٩
 

تحكم تتألف الجهات ذات العالقة من المساهمین وموظفي اإلدارة الرئیسیین والمدیرین والشركات التي یتم ال
تتأثر بالمساهمین أو المدیرین أو موظفي اإلدارة الرئیسیین. في سیاق فیها بشكل مباشر أو غیر مباشر أو 

النشاط االعتیادي، مختلفة تتعامل المجموعة مع جهات ذات عالقة. یتم إبرام المعامالت مع األطراف ذات  
 أو مجلس إدارتها.   العالقة وفًقا للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة

 
 :الشركات التابعة والشقیقةالمعامالت مع    -
 

  طبیعة  حجم التعامل ٣١/٣/٢٠٢١  ٣١/١٢/٢٠٢٠
ــــه  ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ ــــه  مصــ ــ ــرى   جنیــ ــ ــ   التعامل مصــ

 مستحق من أطراف ذوى عالقة     
 میوركس للصناعة والتجارة (ش. م. ل)   مبیعات ٢ ٣٤٥  ٩٦٠ --     ٣ ٩٥٦  ٧٦٧
٣ ٩٥٦ ٧٦٧   --    

 الخلیج للتجارة واإلستثمار جارى --  ٣٠٠ ١٠٠   ٣٠٠ ١٠٠ 
 مجموع المستحق من أطراف ذوى العالقة   ٣٠٠ ١٠٠    ٤ ٢٥٦ ٨٦٧

 :یخصم     
قیمة المستحق من شركة  في اإلنخفاض   )  ٣٠٠ ١٠٠(  )  ٣٠٠ ١٠٠(

 إلستثمارالخلیج للتجارة وا
 أطراف ذوي عالقة منصافي المستحق    --   ٣ ٩٥٦ ٧٦٧

      
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     

 میوركس للصناعات والتجارة (ش.م.ل)  مشتریات --  ١٠٠  ٤٦٥  ٧٥٨  ٥٠٥
 اإلدارة المحدودةسیرامیكا لخدمات  أتعاب   ١٩  ١٢٠ ١٠٣  ٣٦٣  ٨٤  ٢٤٢

  مساعدة فنیة     
  مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة   ٢٠٣ ٨٢٨  ٨٤٢ ٧٤٧

 
 االلتزامات المحتملة  -٣٠

 
 الصادرة من البنوك لصالح الغیر بیانها كالتالى: الضمانخطابات  ١-٣٠

 
 ٠٢٠٢دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  العملـــــة

   ١٩ ٤٣٥  ٨٠٠  ٢١ ٣٠٨  ٩١٧  جنیـه مصري
الجزء غیر المغطى من خطاب الضمان الصادر  

 ملیون جنیه) ٥٠٫٢و(تعادل الحد العمالء بالیور 
 ٢ ٥٩٨  ٨٦١  ٢ ٧٥٠  ٠٠٠   

 



 لیسیكو مصر
 ) (شركة مساهمة مصریة

 ٢٠٢١مارس   ٣١فى رة المالیة المنتهیة الفتالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٤ - 

 عتمادات المستندیة اال ٢-٣٠
 

 ٢٠٢٠دیسمبر ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  العملـــــة
 ٢٢ ١٤٥  ٩٨٤  ١٩ ٢٥٦  ٨٠٣  جنیـه مصري

 
 الموقف القضائى -٣١

     
ملیون   ٨٥٥اد مبلغ  قامت هیئة الكهرباء فى لبنان بمطالبة الشركة اللبنانیة للصناعات الخزفیة (شركة تابعة) بسد 

) تمثل قیمة إستهالك الكهرباء غیر المسددة عن الفترة من مصرى  لیون جنیه م  ٨٢لیرة لبنانیة (المعادل لمبلغ 
عوى أمام القضاء اللبنانى ضد الهیئة المذكورة . قامت الشركة التابعة برفع د ٢٠٠٣حتى أغسطس    ١٩٩٦مارس  

أمام القضاء اللبنانى حتى تاریخ إعداد القوائم المالیة المجمعة، هذا    للمطالبة بعدم السداد وما زال النزاع متداول 
وال یمكن تحدید ما سوف تسفر عنه نتیجة هذه القضیة فى هذا التاریخ. هذا ولم تقم الشركة التابعة بتكوین أیة 

   خصصات لمقابلة نتائج الدعوى. م 
   

 االرتباطات الرأسمالیة -٣٢
 

 ). ٢٠٢٠ مارس ٣١ارتباطات راسمالیه في ال توجد  ( ٢٠٢١ مارس ٣١ارتباطات راسمالیه في ال توجد 
 

 األدوات المالیة -٣٣
 

والدائنون تتمثل األدوات المالیة فى أرصدة النقدیة بالبنوك والبنوك سحب على المكشوف والمدینون 
 القیمة الدفتریة لهذه األدوات تمثل تقدیر معقول لقیمتها العادلة.

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

 
بدون    قائمة المركز المالى المجمعالقیمة العادلة لألوراق المالیة تعتمد على أسعار السوق المعلنة فى تاریخ   −

 خصم أى تكالیف لتنفیذ هذه المعامالت.
 
ة خالل أقل من عام، فإن قیمتها االسمیة بالنسبة ألرصدة المدینون والدائنون (التجاریون وآخرون) المستحق −

 العادلة. تعكس القیمة 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالیة -٣٤
 

 خطر الفوائد ١-٣٤
یتمثل خطر الفوائد في أن تؤثر التغیرات فى أسعار الفوائد عكسیًا على نتیجة األعمال والتدفقات النقدیة 

ك سحب على المكشوف وفقًا لمعدالت فائدة الشركة القابضة فى تمویل رأس مالها العامل على البنو  وتعتمد
متغیرة. وتعتمد الشركة القابضة فى تمویل أصولها وتوسعاتها على حقوق المساهمین والقروض طویلة األجل  

 وفقًا ألفضل المعدالت السائدة فى ذلك الوقت. 
 

 خطر االئتمان ٢-٣٤
لمستحق علیهم واحتمال تعرض مان فى مـقدرة العمالء الممنوح لهم ائتمان على سداد ااالئت خطریتمثل 

الشركة القابضة لفقد هذه المدیونیات وتواجه الشركة القابضة هـذا الخطر بوضع سیاسات بیعیة حیث ال یتم 
 البیع اآلجل إال بعد دراسة واستعالم عن العمالء المتعامل معهم وأخذ الضمانات الكافیة. 

 



 لیسیكو مصر
 ) (شركة مساهمة مصریة

 ٢٠٢١مارس   ٣١فى رة المالیة المنتهیة الفتالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٥ - 

 خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة  ٣-٣٤
قلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة فى التغیرات فى سعر الصرف الذى یؤثر على المدفوعات  یتمثل خطر ت

بالعمالت األجنبیة باإلضافة إلى إعادة تقییم األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعمالت األجنبیة. 
خطر تقلبات أسعار صرف    استقرار أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار التحویل السائدة فإنونظرًا لعدم  

       العمالت األجنبیة یعتبر مرتفع.
 الموقف الضریبى -٣٥

 
 الموقف السنوات نوع الضریبة

   
ضرائب شركات األموال  

 والقیم المنقولة
منذ بدء النشاط 

 ٢٠٠٧وحتى 
بالتسویة النهائیة وسداد كافة  قامت الشركة القابضة 

 اإللتزامات الضریبیة.
   

الفحص الضریبى وتم اإلخطار بالنماذج تم  ٢٠٠٨/٢٠١٢ 
الضریبیة وقامت الشركة القابضة باالعتراض على 

 النماذج فى المیعاد القانوني.
   
 لم یتم الفحص بعد.  ٢٠١٣/٢٠١٩ 
   

القابضة بالتسویة النهائیة وسداد كافة  قامت الشركة  ٢٠٠٨حتى  ضریبة مرتبات
 االلتزامات الضریبیة بالكامل.

   
 لم یتم الفحص الضریبي بعد. حتى تاریخه  ٢٠٠٩ 
   

منذ بدء النشاط  ضریبة الدمغة
 ٢٠١٥وحتى 

قامت الشركة القابضة بالتسویة النهائیة وسداد كافة  
 اإللتزامات الضریبیة.

   
 
 

  ٢٠١٦/ ١/١من 
 حتى تاریخه

  لم یتم الفحص الضریبي بعد.

   
الضریبة العامة على  

 ة القیمة المضاف   / المبیعات 
 .تم الفحص الضریبى وسداد كافة اإللتزامات الضریبیة ٢٠١٥حتى 

   
   ٢٠١٦من  

 حتى تاریخه
 بعد. الضریبى لم یتم الفحص

 
 االحداث الهامة   -٣٦

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

، وقامت حكومات العالم ومن بینها الحكومة المصریة بعمل حزم من  ستجدالم)  ١٩-كوفید(  انتشار وباء كورونا
توي  قد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي علي المسو اإلجراءات االحترازیة لمنع انتشار الوباء ،  

بصورة    في مصر  الصناعىوعلى النشاط  العالمي والمحلي والذي ظهر تأثیره علي كافة األنشطة بصور مختلفة  
 خاصة. 

وفیما یخص نشاط الشركة فان التأثیر یتمثل فى انخفاض القدرات التشغیلیة التوزیعیة للشركة والقدرة التشغیلیة 
عات الصادرات، ال تتأثر المبیعات المحلیة الى حد ما  لالفراد وتشیر البیانات االولیة الى ان انخفاض مبی

مة المصریة االغالق الجزئى أو عدم تنفیذ الحظر الكامل  بالفیرس ربما یرجع ذلك جزئیًا الى قرار الحكو 
 للمواطنین.



 لیسیكو مصر
 ) (شركة مساهمة مصریة

 ٢٠٢١مارس   ٣١فى رة المالیة المنتهیة الفتالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٢٦ - 

 أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة   -٣٧
 

المجمعة بثبات  عرضها بالقوائم المالیة تطبق السیاسات المحاسبیة المذكورة فیما یلى على الفترات التى تم 
 بثبات.یتم تطبیق ذات السیاسات المحاسبیة على جمیع شركات المجموعة  كما
 

   المجمعة المالیة القوائم إعداد أسس ١-٣٧
 

 الشركات التابعة -أ
المستثمر فیها الشركات التابعة هي الشركات التي تسیطر علیها المجموعة. تسیطر المجموعة على المنشأة  

عندما تتعرض أو یحق لها عوائد متغیرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثیر على العوائد من خالل  
على المنشأة المستثمر فیها. تتضمن القوائم المالیة المجمعة الشركات التابعة التي تسیطر علیها  سلطتها

 بدًءا من تاریخ السیطرة حتى تاریخ فقد السیطرة.
 

 غیر المسیطرة  الحقوق -ب
ت یتم قیاس الحقوق غیر المسیطرة بنسبتها في القیم المعترف بها في صافي األصول القابلة للتحدید  التغیرا

في حقوق ملكیة المجموعة في شركاتها التابعة والتي ال تؤدي إلى فقد السیطرة یتم المحاسبة علیها كمعامالت 
 بین أصحاب حقوق الملكیة.

 
 فقد السیطرة  -ج

عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة فإنها تستبعد األصول وااللتزامات والحقوق غیر المسیطرة 
مل األخر الخاصة بها.  مع االعتراف باي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد السیطرة ضمن وبنود الدخل الشا

بقیة في الشركة التابعة سابًقا بالقیمة العادلة عند فقد  األرباح أو الخسائر ویتم االعتراف باي استثمارات مت
 السیطرة.

 
 استثمارات یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة  -د

ت التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة من الحصص في شركات شقیقة تتكون االستثمارا
بااللتزامات المرتبطة بالترتیب. الشركات ومشروعات مشتركة. ولیس له حقوق في األصول والتعهدات 

 الشقیقة هي الشركات التي یكون للمجموعة فیها نفوذ مؤثر على السیاسات المالیة والتشغیلیة ولكنه ال یمتد
إلى كونه سیطرة أو مشروع مشترك. المشروع المشترك هو ترتیب مشترك یكون للمجموعة فیه سیطرة 

 تبطة بالترتیب.مشتركة وحقوق في صافي األصول المر 
 

یتم المحاسبة عن حصص االستثمارات في الشركات الشقیقة والمشروعات المشتركة باستخدام طریقة حقوق 
لي بالتكلفة متضمنًا التكالیف المرتبطة بعملیة االقتناء. ویتم القیاس الالحق  الملكیة بحیث یتم االعتراف األو 

قیمة الدفتریة لالستثمار بنصیب المجموعة في األرباح أو في القوائم المالیة المجمعة بزیادة أو تخفیض ال
 الخسائر وبنود الدخل الشامل األخر في الشركة المستثمر فیها.

 
 المجمعة   مالیةاالستبعادات من القوائم ال -ه

یتم استبعاد كال من األرصدة والعملیات المتبادلة بین المجموعة واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة  
عامالت المتبادلة بین المجموعة. یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من التعامل مع استثمارات عن الم

یعادل حصة المجموعة فیها.  كما یتم استبعاد الخسائر غیر یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة بما 
المعاملة تعطي مؤشًرا الضمحالل  المحققة بنفس الطریقة المتبعة في األرباح غیر المحققة إال إذا كانت 

 قیمة األصل المحول. 



 لیسیكو مصر
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 - ٢٧ - 

 ترجمة العمالت األجنبیة والقوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة ٢-٣٧
 

 ت األجنبیة المعامالت بالعمال ١-٢-٣٧
یتم ترجمة المعامالت األجنبیة بعملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرف في تواریخ  

األصول وااللتزامات ذات الطبیعة النقدیة بالعملة األجنبیة یتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر المعامالت. 
زامات التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة  الصرف في تاریخ إعداد القوائم المالیة.یتم ترجمة األصول وااللت

 بالعملة األجنبیة بسعر الصرف المستخدم عند تحدید القیمة العادلة.
 

مة األصول وااللتزامات ذات الطبیعة غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة  یتم ترج
راف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر.  بسعر الصرف في تاریخ المعاملة.وبصفة عامة یتم االعت

 لدخل الشامل األخر:وباستثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما یتم االعتراف به في بنود ا 
 
االستثمارات المتاحة للبیع في أدوات حقوق الملكیة (باستثناء االضمحالل، حیث یتم إعادة تبویب  −

 ي األرباح أو الخسائر). فروق العملة بنود الدخل الشامل األخر ال
االستثمار في نشاط االلتزامات المالیة التي تم تخصیصها كأداة تغطیة مخاطر لتغطیة خطر صافي  −

 أجنبي ما دامت التغطیة فعالة. 
 أدوات التغطیة المستخدمة في خطر التدفقات النقدیة ما دامت التغطیة فعالة.  −

 
 القوائم المالیة للعملیات األجنبیة ٢-٢-٣٧

ألصول وااللتزامات باإلضافة إلى الشهرة والتسویات عند االقتناء بسعر الصرف عند إعداد  یتم ترجمة ا
المصري)   (الجنیه عملة التعامل الى  ت للنشاط االجنبيمالیة ویتم ترجمة اإلیرادات والمصروفاالقوائم ال

ود الدخل الشامل بسعر الصرف في تاریخ المعامالت. یتم االعتراف بفروق ترجمة العمالت األجنبیة في بن
اآلخر والرصید المجمع ضمن احتیاطي فروق ترجمة فیما عدا فروق ترجمة العمالت األجنبیة التي یتم 

 توزیعها على الحقوق غیر المسیطرة.
 

األجنبي بصورة كلیة أو جزئیة مثل فقد السیطرة أو النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة عند استبعاد الكیان  
عملة المتراكم ضمن احتیاطي فروق الترجمة والمتعلق بذلك الكیان یجب أن یعاد تبویبه فان مبلغ فروق ال

من حصتها  لألرباح أو الخسائر كجزء من أرباح وخسائر االستبعاد. وفي حالة استبعاد المجموعة جزء
حاب في شركة تابعة مع بقاء السیطرة فیجب إعادة الحصة الجزئیة من مبلغ فروق العملة المتراكم ألص

الحقوق غیر المسیطرة. وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشركات الشقیقة أو المشروعات  
الحصة الجزئیة إلى األرباح أو  المشتركة مع بقاء النفوذ المؤثر أو السیطرة المشتركة فیجب إعادة تبویب

 الخسائر.
 

 رادــــاإلیاإلعتراف ب ٣-٣٧
العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في  تثبت الشركة اإلیرادات من العقود مع 

 . )١٥المحاسبة الدولى ( معیار 
 

تحدید العقد (العقود) مع العمیل: یعرف العقد بأنه اتفاق بین طرفین او اكثر ینشئ حقوقا  :١الخطوة 
 .والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد المعاییر التي یجب الوفاء بها لكل عقد

 
 د التزامات األداء في العقد: هو وعد في عقد مع عمیل لنقل سلعة او خدمة الى العمیل.تحدی  :٢الخطوة  

 
تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذى تتوقع الشركة الحصول علیه في   :٣الخطوة 

 ف أخرى.نظیر نقل السلع او الخدمات التي وعد بها العمیل، باسثتناء المبالغ المحصلة نیابة عن اطرا
 

تضمن أكثر من توزیع سعر المعاملة علي التزامات األداء في العقد : بالنسبة للعقد الذي ی :٤الخطوة 
إلتزام أداء، ستقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة علي كل إلتزام أداء بمبلغ مقابل العقد الذي تتوقع الشركة 

 ء. الحصول علیه مقابل الوفاء بكل إلتزام من التزامات األدا
 

 تحقق اإلیرادات عندما (أو كلما) أوفت المنشأه بالتزام األداء. :٥الخطوة 
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 - الشركة بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات علي مدي زمني، إذا تم إستیفاء أحد الشروط التالیة:تفي 
 

أداء الشركة ال ینشئ اي أصل له إستخدام بدیل للشركة وللشركة حق واجب النفاذ في دفعه مقابل   )أ
 داء المكتمل حتي تاریخه.األ

 العمیل عند إنشاء األصل أو تحسینه. قیام الشركة بإنشاء أو تحسین أصل یتحكم فیه  )ب
 العمیل یتلقي المنافع التي یقدمها أداء الشركة ویستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت الشركة باألداء.  )ج
 

ورة أعاله، یتم تحقق اإلیرادات علي مدي بالنسبة إللتزامات األداء، في حالة الوفاء بأحد الشروط المذك
 فیه الوفاء بإلتزام األداء.  زمني الذي یمثل الزمن الذي یتم

 
عندما تستوفي الشركة إلتزامًا باإلداء من خالل تسلیم البضائع تقدیم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ 

من األداء، عندما یتجاوز مبلغ أصًال مبني علي العقد علي مبلغ مقابل العقد الذي تم الحصول علیها 
یرادات المحققة ینتج عن ذلك دفعات مقدمة من العمیل (إلتزام  مقابل العقد المستلم من العمیل مبلغ اإل

 العقد).
 

تثبت اإلیرادات بالقدر الذي یوجد فیه إحتمال بتدفق منافع إقتصادیة للشركة وٕامكانیة قیاس اإلیرادات 
 ان ذلك مناسبًا.والتكالیف بشكل موثوق حیثما ك

 
 - رة إستخدام األحكام التالیة:) تتطلب من اإلدا١٥إن تطبیق معیار المحاسبة الدولى (

 
 إستیفاء إلتزامات األداء 
 تحدید أسعار المعاملة  

 تحویل السیطرة في العقود مع العمالء
 

 أدى الى ما یلى:   ١٥  باإلضافة لذلك، فإن تطبیق معیار المحاسبة المصرى رقم
 

 سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء   توزیع
اختارات الشركة طریقة المدخالت في توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء بحیث یتم االعتراف 

والتي تتطلب إثبات اإلیرادات  باالیرادات على مدى زمنى، تعتبر الشركة إن إستخدام طریقة المدخالت،
في الوفاء بالتزامات األداء توفر افضل مرجع لالیرادات المحققة فعلیًا، وعند  ركة  بناء على جهود الش

تطبیق طریقة المدخالت، تقدر الشركة الجهود او المدخالت الستیفاء التزام األداء باإلضافة لتكلفة إستیفاء 
   .اتالخدمااللتزام التعاقدى مع العمالء، فإن هذه التقدیرات تشتمل على الوقت المنصرف لعقود 

 
 أمور أخرى ینبغي اخذها في االعتبار 

المقابل المتغیر إذا كان المقابل المتعهد به في عقد ما یتضمن مبلغًا متغیرًا حینئذ یجب على الشركة 
تقدیر مبلغ المقابل الذى یكون لها حق فیه مقابل تحویل البضائع او الخدمات المتعهد بها الى العمیل ، 

على العقود ذات المقابل المتغیر بإستخدام القیمة المتوقعة او طریقة المبلغ  عاملة تقدر الشركة سعر الم
 .األكثر احتماًال تطبق الطریقة اتساق خالل العقد والنواع مماثلة من العقود

 
 مكون التمویل الهام

یتضمن لعقد یجب على الشركة تعدیل مبلغ مقابل العقد المتعهد به مقابل القیمة الزمنیة للنقود إذا كان ا 
 مكون تمویل هام.

 
 ا العاملینــزایـم ٤-٣٧

 
 الخدمة  ترك نهایة صندوق ١-٤-٣٧

تساهم الشركة القابضة وأثنین من الشركات التابعة (لیسیكو للصناعات الخزفیة والسیرامیك األوروبى) فى  
٪ من صافي  ١% إلي  ٠.٥٪ من األجور السنویة للعاملین باإلضافة إلى نسبة ٣هذا الصندوق بنسبة 

العام یتم االعتراف بها خالل العام لحین الحصول على موافقة الجمعیة العامة للمساهمین على    الربح عن
   التوزیعات السنویة.
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 یتم إثبات استحقاق نصیب العاملین فى األرباح في العام الخاص به.  ٢-٤-٣٧
 

 اإلیرادات والتكالیف التمویلیة ٥-٣٧
 

 للمجموعة االتي:تتضمن اإلیرادات والتكالیف التمویلیة 
 لفوائد الدائنة ا -
 الفوائد المدینة -
 توزیعات أرباح -
 خسائر اضمحالل األصول المالیة بخالف العمالء -
 

یتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدینة باستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي. ویتم االعتراف بتوزیعات األرباح 
 تاستالم تلك التوزیعافي األرباح او الخسائر في تاریخ نشأت الحق في 

 
 ضریبة الدخل ٦-٣٧

، فیما عدا  سنة یتم االعتراف بالضریبة الجاریة وبالضریبة المؤجلة كإیراد أو كمصروف في أرباح او خسائر ال 
خارج   – في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  – الحاالت التي تنشأ فیها الضریبة من عملیة أو حدث یعترف به 

 .أو تجمیع األعمال  أو ضمن حقوق الملكیة مباشرة   سواء في الدخل الشامل األخر األرباح أو الخسائر  
 

 الدخل الجاریة ضریبة ١-٦-٣٧
یتم االعتراف بالضرائب الجاریة للفترة الحالیة والفترات السابقة والتي لم یتم سدادها بعد كالتزام، أما إذا  

لمستحقة عن  والفترات السابقة تزید عن القیمة اكانت الضرائب التي تم سدادها بالفعل في الفترة الحالیة 
تقاس قیم االلتزامات (األصول) الضریبیة الجاریة للفترة  هذه الفترات فیتم االعتراف بهذه الزیادة كأصل.

الحالیة والفترات السابقة بالقیمة المتوقع سدادها إلى (استردادها من) اإلدارة الضریبیة، باستخدام أسعار 
ألن تصدر في تاریخ نهایة الفترة المالیة. تخضع  ین الضرائب) الساریة أو في سبیلها الضرائب (وقوان

توزیعات األرباح للضریبة كجزء من الضریبة الجاریة. ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبیة 
 اال عند استیفاء شروط معینه.

 
 الضریبة المؤجلة ٢-٦-٣٧

لألصول وااللتزامات  لفروق المؤقتة بین األساس المحاسبيیتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة ل
واألساس الضریبي لتلك األصول وااللتزامات. یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة التي  

 ینتظر خضوعها للضریبة فیما عدا ما یلي: 
 
 االعتراف األولى بالشهرة،  •
 ملیة التي: أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للع •

 لیست تجمیع األعمال. )١(
 ) ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة).٢و(
الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقیقة وحصص في مشروعات مشتركة  •

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

 
یتم االعتراف باألصل الضریبي المؤجل الناشئ عن ترحیل الخسائر الضریبیة والحق في الخصم الضریبي 

رباح تخضع  غیر المستخدم والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما یكون هناك احتمال قوي بإمكانیة تحقیق أ
ا االنتفاع بهذا األصل. ویتم تحدید الربح الضریبي المستقبلي عن  للضریبة في المستقبل یمكن من خالله

طریق خطة العمل المستقبلیة لكل شركة من شركات المجموعة. یتم إعادة تقدیر موقف األصول الضریبیة 
الضریبیة المؤجلة التي لم تعترف  المؤجلة غیر المعترف بها في نهایة كل فترة مالیة وتعترف باألصول

إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقبًال وجود ربح ضریبي یسمح باستیعاب قیمة  بها من قبل 
األصل الضریبي المؤجل. یتم قیاس الضریبیة المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبیقها عند 

 بة الساریة أو التي في سبیلها ألن تصدر. تحقق الفروق الموقتة وذلك باستخدام اسعار الضری
 

قیاس الضریبة المؤجلة في نهایة الفترة المالیة یتم االخذ في االعتبار االثار الضریبة لإلجراءات التي    عند
 تتبعها المجموعة لالسترداد أو سداد القیمة الدفتریة ألصولها والتزاماتها. 

 ة اال عند استیفاء شروط معینه.ال یتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضریبی
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 المخزون ٧-٣٧
المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة االستردادیة أیهما أقل. تستخدم طریقة المتوسط  یقاس

المتحرك في تحمیل تكلفة المخزون. في حالة مخزون اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغیل، تتضمن التكلفة  
 باشرة استنادا إلى الطاقة التشغیلیة العادیة.حصة من التكالیف الصناعیة غیر الم

 
 العقارات واالالت والمعدات  ٨-٣٧

 
 والقیاس االعتراف  ١-٨-٣٧

بالتكلفة مخصومًا منها مجمع اإلهالك ومجمع خسائر  معداتالالت و االعقارات و یتم االعتراف بال
 اضمحالل. 

  
لها أعمار إنتاجیة مختلفة، فإنه یتم   معداتالالت و االعقارات و الواذا كانت المكونات الجوهریة لبند من بنود  

یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر و  معداتالالت و االعقارات و لا ضمن تلك  نها كبنود مستقلةالمحاسبة ع
 لخسائر.باألرباح أو ا معداتالالت و االعقارات و الالناتجة من استبعاد 

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

 . ١٢إیضاح   ،" العقارات واالالت والمعدات وذلك على االراضى المملوكة لشركات المجموعة ١٦"رقم 
 

 النفقات الالحقة على االقتناء  ٢-٨-٣٧
الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ینشأ عنها تدفق منفعة یتم رسملة النفقات 

 اقتصادیة مستقبلیة للمجموعة. 
 

 اإلهالك  ٣-٨-٣٧
 –والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها قیمته التخریدیة    –ك قیمة األصل القابلة لإلهالك  یتم إهال

الت االعقارات و ال  وفقا لطریقه القسط الثابت) وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع ال (
وفیما یلي بیانًا باألعمار  األراضي.الخسائر. ال یتم إهالك  ، ویتم تحمیل اإلهالك على األرباح او    معداتالو 

 الحالیة:  سنةلل اإلنتاجیة المقدرة
 

 سنــــة /جيالعمر اإلنتا األصــــل
 ٤٠  – ٢٠ مباني 

 ٣ تحسینات بأماكن مستأجرة
 ١٦.٦٧ – ٣ آالت ومعدات

 ١٠ – ٣ وسائل نقل وٕانتقال
 ٥ عدد وأدوات 

 ١٢.٥ – ٤ وحاسبات آلیةأثاث ومعدات مكاتب 
 

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

في نهایة كل   معداتالالت و االعقارات و للیتم مراجعة طریقة اإلهالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم التخریدیة 
 مالیة، ویتم تعدیلها إذا تطلب األمر ذلك. سنة

 
 مشروعات تحت التنفیذ  ٩-٣٧

فى بند مشروعات تحت  معداتالالت و اال عقارات و الالمبالغ التى یتم إنفاقها على إنشاء أو شراء تسجل 
.  معداتالالت و االعقارات و الالتنفیذ. وعندما یصبح األصل الثابت صالح لالستخدام یتم رفع قیمته إلى بند  

 .معداتالالت و االعقارات و للا المشروعات تحت التنفیذ یتم إثباتها بالتكلفة والیتم إهالكها إال بعد رفعه
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 أصول غیر ملموسة  ١٠-٣٧
 

 المحل شهـرة ١-١٠-٣٧
تطبیق طریقة الشراء عند المحاسبة عن اندماج األعمال وتتمثل شهرة المحل فى القیمة التى تنشأ نتیجة یتم  

  – إن وجد    –اقتناء الشركات التابعة. یتم إثبات شهرة المحل بالتكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القیمة  
 ار سنوى النخفاض قیمتها.تم توزیع شهرة المحل وفقًا للوحدات المولدة للنقدیة ویتم عمل اختب وی 
 

فیما یتعلق بعملیات االقتناء التى تمت فإن شهرة المحل تتمثل فى الفرق بین تكلفة االقتناء والقیمة العادلة  
أو التكلفة ناقصًا مجمع خسائر   لصافى أصول الشركة المقتناة. ویتم إثبات شهرة المحل الموجبة بالتكلفة

 انخفاض القیمة.
 

 ملموسة األخرى األصول الغیر  ٢-١٠-٣٧
تتضمن العالمة التجاریة لشركة لیسیكو إنجلترا وتكالیف التطویر یتم إثباتها بالتكلفة واستهالكها على  

اع مدار عشر سنوات. تم ادراج ما سددته لیسیكو لبنان (شركة تابعة) فى مقابل حصولها على حق انتف
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 سنویًا.
 

 االستهالك   ٣-١٠-٣٧
یتم احتساب االستهالك لتحمیل تكلفة األصول غیر الملموسة مخصومًا منها قیمتها التخریدیة المقدرة 

لتلك األصول، ویعترف بعبء  دام (طریقة القسط الثابت) على مدار األعمار اإلنتاجیة المقدرةباستخ
 االستهالك كمصروف باألرباح أو الخسائر.  الشهرة ال تستهلك.

 
 عقود التأجیر ١١-٣٧

هو  والهدف .اإلیجار عقود  عن واإلفصاح والعرض والقیاس باإلثبات المتعلقة المبادئ المعیار یحدد
 .المعامالت تلك عن بصدق تعبر بطریقة مالئمة معلومات والمؤجرون دم المستأجرونیق أن  ضمان
 المالي  المركز على  اإلیجار عقود أثر لتقییم المالیة لمستخدمي القوائم المعلومات أساسا هذه تعطي
 .النقدیة للمنشأة والتدفقات المالي واألداء

 
عقد   العقد ویكون. إیجار عقد على ینطوي أو یجارإ عقد العقد كان إذا ما تقییم العقد نشأة عند یتم

 :الزمن من لفترة محدد أصل استخدام في  حقال یحول كان العقد إذا إیجار عقد على  ینطوي أو إیجار
 .عوض مقابل

 مع جنب إلى جنباً  اإلیجار عقد في لإللغاء القابلة غیر الفترة باعتبارها اإلیجار عقد مدة ویتم تحدید
 :كل من

 
 الخیار.  هذا  ممارسة  من  معقولة  بصورة  متأكداً  المستأجر  كان  إذا  اإلیجار  عقد  تمدید  بخیار  المشمولة  الفترات  - أ 

 ممارسة عدم  من معقولة بصورة متأكداً  المستأجر كان إذا  اإلیجار عقد إنهاء بخیار المشمولة الفترات -ب
 .الخیار هذا

 
 عقد أنه أو تشغیلي إیجار عقد هأن على  بدراسة تصنیف كل عقد إیجار إما كمستأجرتقوم الشركة 

ل  إذا تمویلي إیجار  عقد  أنه  على  اإلیجار عقد  تمویلي، ویصنف إیجار  ما جوهریة  بصورة كان یحوِّ
 أنه وبخالف ذلك یصنف العقد على العقد. محل األصل  العائدة لملكیة والمنافع المخاطر كافة یقارب
 جوهر على تشغیلي إیجار عقد أو تمویلي إیجار عقد  اإلیجار عقد اعتبار إیجار تشغیلي. ویعتمد عقد

 .العقد شكل  على ولیس المعاملة
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 " : حق االنتفاع" ألصل األولي لقیاسا
 

 :من ”حق االنتفاع“ أصل تكلفة تكون
 

 ذلك في غیر المدفوعة اإلیجار لدفعات الحالیة اإلیجار، وذلك بالقیمة عقد  اللتزام األولي القیاس بلغم - أ
 یمكن تحدید كان  إذا  اإلیجار عقد  في  الضمني الفائدة معدل  باستخدام اإلیجار دفعات مخص  ویتم.  التاریخ

فیجب ان یستخدم المستأجر سعر الفائدة  المعدل ذلك تحدید اإلمكان في یكن لم وٕاذا  .بسهولة المعدل ذلك
 على االقتراض اإلضافي للمستأجر.

 
 مستلمة؛  إیجار حوافز أي  ناقصاً  إلیجارا عقد بدایة تاریخ قبل أو في تمت إیجار عقد دفعات أي -ب

 
 المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولیة مباشرة تكالیف أي -ج

 
 یوجد الذي الموقع وٕاعادة العقد، محل األصل وٕازالة تفكیك في المستأجر سیتكبدها التي للتكالیف تقدیر - د

 عقد وشروط ألحكام وفقاً  المطلوبة الحالة إلى نفسه األصل إعادة أو األصلیة الحالة األصل إلى فیه
ویتكبد المستأجر التزامات لتلك التكالیف .المخزون إلنتاج تكبدها سیتم تلك التكالیف تكن لم ما اإلیجار،

 سواء في تاریخ بدایة عقد التأجیر او كنتیجة 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 اإلیجار عقد بدایة تاریخ بعد
 :بالتكلفة ”حق االنتفاع

 
 القیمة؛ في هبوط خسائر مجمع وأي استهالك مجمع أي منها طروحاً م - أ

 اإلیجار. عقد اللتزام قیاس إعادة بأي ومعدلةً  -ب
 

 اإلیجار عقد اللتزام األولي القیاس
 

 في غیر المدفوعة اإلیجار لدفعات الحالیة بالقیمة اإلیجار عقد التزام قیاس اإلیجار عقد ایةبد تاریخ في یتم
 یمكن تحدید كان إذا اإلیجار عقد في الضمني الفائدة معدل باستخدام اإلیجار دفعات خصم ویتم .التاریخ ذلك
معدل  المستأجر یستخدم أن  فیجب بسهولة المعدل ذلك  تحدید  اإلمكان في  یكن لم  وٕاذا  .بسهولة المعدل ذلك

 .للشركة كمستأجر اإلضافي االقتراض
 

 اإلیجار عقد اللتزام الالحق القیاس
 

 :یلي ما یتم اإلیجار، عقد بدایة تاریخ بعد
 

 اإلیجار؛ عقد  التزام على الفائدة لاللتزام لیعكس الدفتري المبلغ زیادة - أ
 اإلیجار؛ دفعات لیعكس مالدفتري لاللتزا المبلغ تخفیض -ب
 اإلیجار لیعكس دفعات أو اإلیجار لعقد تعدیالت أو تقییم إعادة أي لیعكس الدفتري لاللتزام المبلغ عادة قیاسإ -ج

 المعدلة.  جوهرها في الثابتة
 

منفصل عن األصول   بشكل المالي المركز قائمة أصل حق االنتفاع والتزامات عقود االستئجار في یتم عرض
 األخرى.وااللتزامات 

 
بصیانة االصل المؤجر والتامین علیه والینطوي عقد االیجار على ایة   المستأجرالستئجار قیام تتضمن عقود ا

 ترتیبات لنقل الملكیة فى نهایة فترة االیجار.
 

 أكثر،(إن وجد)  أو واحد  إیجاري غیر أو إیجاري مكون مع إیجاري مكون على  ینطوي الذي للعقد وبالنسبة
 اإلیجاري للمكون المستقل التناسبي السعر أساس على  إیجاري مكون كلل العقد في  العوض یتم تخصیص فإنه

 عملیة، وفي نطاق ما یسمح به المعیار، یمكن وكوسیلة .اإلیجاریة غیر للمكونات المستقل اإلجمالي والسعر
المكونات  عن اإلیجاریة غیر المكونات فصل معد العقد محل األصل فئة حسب تختار أن للشركة كمستأجر

إیجاریًا  مكونا باعتبارها مصاحبة إیجاریة غیر مكونات وأي إیجاري مكون كل عن المحاسبة ثم ومن اریة،اإلیج
 .واحداً 
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 التأجیر التشغیلیةعقود 
  

 االعتراف والقیاس
یتم االعتراف بدفعات عقود التأجیر من عقود التأجیر التشغیلیة على أنها مصروف إما بطریقة القسط 

آخر. ویجب على المؤجر تطبیق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر  الثابت أو أساس منتظم
 تعبیر عن النمط الذي تتناقص فیه االستفادة من استخدام األصل محل العقد.  

  
 االدوات المالیة ١٢-٣٧

 بالقیمة العادلة مبوبة مالیة اصول التالیة: الفئات بین المالیة غیر المشتقة االصول بتبویب المجموعة تقوم
 الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق، قروض ومدیونیات، واصول االرباح أو خالل من

 للبیع. متاحة مالیة
التالیة: التزامات مالیة مبوبة بالقیمة  الفئات بین ات المالیة غیر المشتقةتقوم المجموعة بتبویب االلتزام

 مات مالیة اخري.العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفئه التزا
 

 االعتراف واالستبعاد-االصول المالیة وااللتزامات المالیة غیر المشتقة  ١-١٢-٣٧
تقوم المجموعة باالعتراف االولي بالقروض والمدیونیات وادوات الدین المصدرة في تاریخ نشأتها، جمیع 

المعاملة عندما تصبح   االصول المالیة وااللتزامات المالیة االخرى یتم االعتراف بهم اولیا في تاریخ
 المجموعة طرفا في االحكام التعاقدیة لألداة المالیة.   

 
باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سریان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات تقوم المجموعة  

لمالي  نقدیة من االصل المالي، او قامت بتحویل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدیة من االصل ا
تقم المجموعة  في معاملة تم فیها تحویل كل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي بصورة جوهریة. او إذا لم  

بتحویل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي ولم تحتفظ المجموعة  
الحقوق او االلتزامات  بالسیطرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن 

 الناشئة او المحتفظ بها عند التحویل.
 

 ي عندما ینتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة بالعقد. تستبعد المجموعة االلتزام المال 
 

یتم عمل مقاصة بین أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المیزانیة عندما، وفقط عندما تمتلك  
ولدیها النیة اما إلجراء  المجموعة حالیا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بین المبالغ المعترف بها 
 .  التسویة على اساس صافي المبالغ او االعتراف باألصل وتسویة االلتزام في ان واحد 

 
 القیاس  –األصول المالیة غیر المشتقة  ٢-١٢-٣٧

 
 ادلة من خالل االرباح او الخسائر:األصول المالیة المقیمة بالقیمة الع

العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبویبه كأصل محتفظ یتم تبویب االصل المالي كمقیم بالقیمة  
به ألغراض المتاجرة او تم تبویبه عند االعتراف االولي لیقاس بالقیمة العادلة من خالل االرباح او 

مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي یتم االعتراف بها مباشرة ضمن  الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة  
اح او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او االرب

اح الخسائر بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزیعات أرب
 أسهم في االرباح او الخسائر. 

 
 تحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االس ٣-١٢-٣٧

یتم قیاس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة 
ة باستخدام طریقة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلك

 الفائدة الفعلیة. 
 

 القروض والمدیونیات ٤-١٢-٣٧
صول عند االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة یتم قیاس هذه اال

باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم قیاسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طریقة 
 دة الفعلیة. الفائ
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 االصول المالیة المتاحة للبیع ٥-١٢-٣٧
االعتراف االولي بالقیمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة یتم قیاس هذه االصول عند 

مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، یتم قیاسها بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف  
العادلة بخالف خسائر االضمحالل واثار التغیرات في اسعار صرف العمالت بالتغیرات في القیمة 

االجنبیة ألدوات الدین ضمن بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتیاطي القیمة العادلة، وعن استبعاد 
هذه االصول یتم اعادة تبویب االرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل 

 سابقا الى االرباح او الخسائر. االخر
 

 قیاسال–االلتزامات المالیة غیر المشتقة   ٦-١٢-٣٧
یتم تبویب االلتزام المالي كمقیم بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر اذا تم تبویبه كالتزام محتفظ 

االرباح او به ألغراض المتاجرة او تم تبویبه عند االعتراف االولي لیقاس بالقیمة العادلة من خالل 
ر االلتزام المالي یتم االعتراف بها مباشرة الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدا

ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها، تقاس االلتزامات المالیة المقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح 
ات في القیمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في  او الخسائر بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بالتغیر 

 االرباح او الخسائر.
 

االلتزامات المالیة غیر المشتقة االخر یتم قیاسها اولیا بالقیمة العادلة مخصوما منها اي تكلفة مرتبطة 
ستهلكة مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام. بعد االعتراف االولي، یتم قیاس هذه االلتزامات بالتكلفة الم

 باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. 
 

 رأس المال   ١٣-٣٧
 

 األسهم العادیة ١-١٣-٣٧
 تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادیة یتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكیة. 
 ضریبة الدخل المرتبطة بتكالیف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكیة یتم المحاسبة عنها وفقا لمعیار

 ) "ضرائب الدخل".٢٤المحاسبة المصري رقم (
 

 شراء واعادة اصدار االسهم العادیة (أسهم خزینة)إعادة  ٢-١٣-٣٧
عند اعادة شراء أسهم راس المال المصدر فانه یتم االعتراف بالمبلغ المسدد مقابل اعادة الشراء والذي  

لملكیة. االسهم المعاد شرائها یتضمن كافة التكالیف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفیض لحقوق ا
زینة وعرضها مخصومة من حقوق الملكیة. عند بیع او اعادة اصدار أسهم یتم تصنیفها كأسهم خ

الخزینة، یتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزیادة في حقوق المساهمین والفائض او العجز الناتج عن  
 المعاملة یتم عرضه ضمن عالوة االصدار. 

 
 االضمحالل  ١٤-٣٧

 
 صول المالیة غیر المشتقة اال ١-١٤-٣٧

المبوبة كمقیمة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما في ذلك الحصص االصول المالیة غیر  
التي یتم المحاسبة عنها بطریقة حقوق الملكیة تقوم المجموعة في تاریخ نهایة كل فترة مالیة بتقدیر ما 

 مة االصل. إذا كان هناك دلیل موضوعي على اضمحالل في قی
 

 ل قیمة االصل: تتضمن االدلة الموضوعیة على اضمحال
 
 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدین.  -
 اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتقبلها في ظروف اخرى.  -
 مؤشرات على افالس المدین او الُمصدر. -
 ُقترضین او الُمصدرین. التغیرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للم -
 ألصل المالي بسبب الصعوبات المالیة.اختفاء السوق النشطة ل -
وجود بیانات واضحة تشیر الى وجود انخفاض یمكن قیاسه في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة  -

 من مجموعة من االصول المالیة.
ة على االضمحالل االنخفاض  بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكیة، تتضمن االدلة الموضوعی -

 ي القیمة العادلة عن التكلفة.  الهام او المستمر ف



 لیسیكو مصر
 ) (شركة مساهمة مصریة

 ٢٠٢١مارس   ٣١فى رة المالیة المنتهیة الفتالمجمعة عن الدوریة  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

 - ٣٥ - 

   :االصول المالیة المثبتة بالتكلفة المستهلكة ٢-١٤-٣٧
تقوم المجموعة بتقدیر ما إذا كان هناك ادلة موضوعیة على حدوث اضمحالل في قیمة هذه االصول  

یة نسبیة بمفردها یتم تقییمها بالنسبة منفردة او على المستوى المجمع. كل االصول التي تمثل اهم
لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة یتم تقییمها مجمعة 
بشأن اي اضمحالل في القیمة حدث ولم یتم بعد تحدیده على االصول المنفردة. االصول التي لم یتم 

ألغراض التقییم مها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القیمة.  اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبیا یتم تقیی
 المجمع لألصول یتم تجمیع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.

 
عند تقییم االضمحالل على المستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التاریخیة عن  

ائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعدیالت إذا  توقیتات استرداد الخسارة الناجمة عن االضمحالل وقیمة الخس
كانت الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او  

 اقل من المتوقعة بالمؤشرات التاریخیة.
 

یة یتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقد
فائدة الفعلیة االصلي الخاص باألصل المالي. ویتم االعتراف المستقبلیة المتوقعة مخصومة بسعر ال

بقیمة الخسارة في االرباح او الخسائر ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب 
 مخصص اضمحالل. 

 
رة الناتجة عن اضمحالل قیمة االصل  إذا اعتبرت المجموعة انه ال یوجد احتماالت حقیقیه لعكس الخسا

 یتم اعدام القیمة ذات العالقة. فانه
 

إذا انخفضت الحقا قیمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي مع حدث یقع 
بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القیمة، عندئذ یتم رد خسارة اضمحالل القیمة المعترف بها من قبل  

 ح او الخسائر. من خالل االربا
 

 األصول غیر المالیة ٣-١٤-٣٧
تاریخ نهایة كل فترة مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة للشركة في 

(بخالف االصول الحیویة، االستثمارات العقاریة، المخزون، واالصول الضریبیة المؤجلة) لتحدید ما إذا  
قیمة اإلستردادیة  المر كذلك تقوم المجموعة بعمل تقدیر للوٕاذا كان ا .كان هناك مؤشر لالضمحالل

 لألصل. یتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنویا.
 

إلجراء اختبار اضمحالل القیمة ألصل یتم تجمیع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن 
كبیر عن التدفقات  االصل والتي تولد تدفقات نقدیة داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد

وحدات تولید النقد. یتم توزیع الشهرة -االصول االخرى او مجموعات االصول النقدیة الداخلة من 
المكتسبة عند تجمیع االعمال على الوحدات التي تولد النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة 

 المقتنیة والمتوقع منها االستفادة من عملیة التجمیع. 
 

إلستردادیة لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قیمته العادلة ناقصا تكالیف البیع او قیمته القیمة ا
االستخدامیة ایهما أكبر، القیمة االستخدامیة لألصل هي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع 

للقیمة الزمنیة للنقود الجاریة حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي یعكس تقدیرات السوق 
 والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة تولید النقد.  

 
یتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل او للوحدة المولدة للنقد أكبر من 

 قیمته اإلستردادیة.
یض القیمة الدفتریة توزیعها اوال لتخفیتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االرباح او الخسائر. ویتم 

قیمة للشهرة الموزعة على وحدة تولید النقد، ثم تخفیض االصول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس ال
 .الدفتریة لكل أصل في الوحدة

 
ال یتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قیمة الشهرة في فترة الحقة.  بالنسبة لألصول االخرى، 

المدى الذي ال یتعدى القیمة الدفتریة التي كان سیتم تحدیدها   ائر االضمحالل الىیتم عكس خس
(بالصافي بعد االهالك واالستهالك) ما لم یتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القیمة بالنسبة 

 لألصل في السنوات السابقة. 
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 المخصصات ١٥-٣٧
وقعة مخصومة بمعدل خصم قبل ة المستقبلیة المتتحدد قیمة المخصصات بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدی

الضرائب الذي یعكس تقدیرات السوق الجاریة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزیادة 
في القیمة الدفتریة للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إلیجاد القیمة الحالیة والتي تعكس مرور  

 لفة اقتراض.الوقت یتم االعتراف بها كتك
 

 أة نهایة الخدمةمكاف  ١-١٥-٣٧
بالمشاركة في   السیرامیك األوروبىلیسیكو للصناعات الخزفیة و  لتابعةالشركات او تقوم الشركة القابضة 

من األجور السنویة فضًال عن نسبة  ٪٣لغ نسبة المشاركة تب. و بك لشركة صندوق مكافأة نهایة الخدمة
عند  ها السنوي  اجتماعجمعیة العامة في  ربح توزع للصندوق بناء على قرار المن صافى ال  ٪ ١الى    ٪ ٠.٥

 إقرارها للتوزیعات.
 

 . تقوم سیاسة المجموعة على اثبات استحقاق حصى العاملین باالرباح السنة التي تتعلق بها ٢-١٥-٣٧
 

 النقدیة وما فى حكمها ١٦-٣٧
تتضمن النقدیة وما في حكمها األرصدة النقدیة والودائع ألجل وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة 

تم تعریف النقدیة وما فى حكمها على أنها أرصدة النقدیة بالصندوق والحسابات الجاریة لدى البنوك ی
وك سحب على المكشوف والودائع ألجل وأذون الخزانة والتى ال تتجاوز ثالثة أشهر، ویعتبر رصید بن

لبنوك سحب على  والذى یسدد عند طلبه جزءا من إدارة الشركة للنقدیة، وبالتالى یتم إدراج أرصدة ا
 المكشوف ضمن مكونات بند النقدیة وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة.

 
 تكلفة االقتراض ١٧-٣٧

مصروفات " فى قائمة الدخل تحت بند – مصروف الفائدة التى تتمثل فى  –یتم إثبات تكلفة االقتراض 
قتراض المتعلقة بأصول ثابتة یستغرق إنشاؤها  تمویلیة" فى العام التى تتحقق فیها، هذا وفي حالة تكلفة اال

 أكثر من عام فإنه یتم رسملة تكلفة االقتراض ضمن تكلفة هذه األصول حتي تاریخ تشغیلها.
  

 نتائج قطاعات المجموعة ١٨-٣٧
ثل القطاع فى أنه جزء متعارف علیه من المجموعة والمختصة بإنتاج منتجات أو تقدیم خدمات أو یتم

شغیل) أو تقدیم خدمات فى نطاق حدود جغرافیة معینة (قطاع جغرافى) والتى بیع منتجات (قطاع ت
 تكون عرضة ألخطار ومنافع مختلفة عن القطاعات األخرى. 

 
 قائمة التدفقات النقدیة المجمعة  ١٩-٣٧

 تم إعداد قائمة التدفقات النقدیة المجمعة طبقًا للطریقة غیر المباشرة.ی
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