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 ليسيكو مصر
 )شركة مساهمة مصرية( 

                                                   2021 يونيو 30 فيالمنتهية المالية  الفترةالمجمعة عن  الخسائر وأاالرباح قائمة 
                                            

 
 . وتقرأ معها   المجمعة   جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (  38( إلي رقم ) 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )  ▪

 2020  2021 إيضاح  
 

 مــــــرق 
 يناير 1من 
 يونيو 30حتى 

 أبريل  1من  
 يونيو 30حتى 

 يناير 1من  
 يونيو 30حتى 

 أبريل  1من  
 يونيو 30حتى 

         
   382  036  697    878  542  162    636  001  960    1  236  502  862    صافى المبيعات

 ( 370  663  432)   ( 810  077  509)   ( 523  836  117)   ( 1  024  546  247)  ( 5)  تكلفة المبيعات
 11  373  265    68  464  653    112  165  843    211  956  615    مجمل الربح

         
 3  302  796    6  067  312    12  278  736    31  820  598   ( 6)  إيرادات أخرى 

 ( 26  398  273)   ( 58  351  935)   ( 47  060  286)   ( 93  215  967)   مصروفات توزيع
 ( 32  881  226)   ( 73  804  239)   ( 46  926  201)   ( 87  893  718)   مصروفات إدارية  
 ( 20  497  585)   ( 35  669  510)   ( 27  405  561)   ( 49  245  299)  ( 7)  مصروفات أخرى 

 ( 65  101  023)   ( 93  293  719)   3  052  531    13  422  229    التشغيل)خسائر( /أرباح 
         

حصة الشركة القابضة في نتائج  
 االستثمار في شركة شقيقة  

   252  125  1   (195  1 )   --   -- 

 ( 5  722  621)   ( 45  697  449)   1  936  985    ( 11  214  452)  ( 8)  صافى المصروفات التمويلية
 ( 70  823  644)   ( 138  991  168)   4  988  321    3  333  029    قبل الضرائب)الخسارة( الربح/

         
 ( 6  625  193)   ( 11  877  234)   ( 9  214  188)   ( 21  715  491)  ( 9)  الفترةضرائب الدخل عن  

 ( 77  448  837)   ( 150  868  402)   ( 4  225  867)   ( 18  382  462)   خسارة الفترةصافى 
         

         :  مستحق لكل من
 ( 75  023  338)   ( 147  076  702)   ( 6  819  120)   ( 23  573  018)   مساهمى الشركة القابضة 

 ( 2  425  499)   ( 3  791  700)   2  593  253    5  190  556    الحقوق غير المسيطرة 
 ( 77  448  837)   ( 150  868  402)   ( 4  225  867)   ( 18  382  462)   خسارة الفترة صافى

نصيب السهم في خسائر الفترة  
 )جنيه / سهم( 

 (10 )  (0.29 )   (0.17 )   (1.84 )   (0.94 ) 
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 ليسيكو مصر
 )شركة مساهمة مصرية( 

 2021 يونيو 30 فيالمنتهية  المالية الفترةالمجمعة عن  قائمة الدخل الشامل
 

 
 .وتقرأ معها المجمعة ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية38)رقم ( إلى 1)رقم من  المرفقة اإليضاحات  ▪

 2021  2020 
 يناير 1من  

 يونيو 30حتى 
 أبريل  1من  

 يونيو 30حتى 
 يناير 1من  

 يونيو 30حتى 
 أبريل  1من  

 يونيو 30حتى 
 جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه 

        الدخل الشامل األخر
 ( 77  448  837)   ( 150  868  402)   ( 4  225  867)   ( 18  382  462)  الفترة خسائر صافى

        األرباح او الخسائر بنود قد يتم تبويبها الحقا بقائمة  
 871 318    ( 4 036 642)  1  505 033   2  842 652  فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة 

 ( 361 035  255)  ( 486 322 552)  --   --  اعادة تقييم أراضى
 (437 612 774)  (641 227 596)  (2 720 834)  (15 539 810) اجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

          اجمالى الدخل الشامل 
        يوزع كما يلي:

 (441 655 700)  (636 622 629)  (3 897 583)  (21 999 545) مساهمى الشركة القابضة  
 4 042 926   (4 604 967)  1 176 749   6 459 735  الحقوق غير المسيطرة 

 (437 612 774)  (641 227 596)  (2 720 834)  (15 539 810) إجمالي الدخل الشامل عن الفترة  
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 ليسيكو مصر 
  )شركة مساهمة مصرية(

 2021  يونيو 30 فيالمنتهية   المالية الفترةالمجمعة عن  حقوق الملكية في اتقائمة التغير 
  

 

  .وتقرأ معها المجمعة المالية ( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم38( إلي رقم )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ) ▪
    

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

 المصدر والمدفوع   
 

 احتياطيـات 
 

 أرباح/)خسائر(
 مرحلة  

 
 خسارة الفترةصافى 

ــــــى    ــ  إجمالــ
 حقوق ملكية  
 الشركة القابضة 

 
 حقوق  

 غير مسيطرة 
 

 إجمالى 
 حقوق الملكية   

 مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ  مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ  مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ  مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ  مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ  مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ  مصــــــــرى  ــــــهــجنيـــ 
 2  285  299  756     46  925  260      2  238  374  496    ( 298  317  810)   19  482  351    ◼ 2  117  209  955    400  000  000 2020الرصيد في أول يناير 

           ◼    بنود الدخل الشامل االخر
 ( 486  322  552)   ( 8  243  435)   ( 478  079  117)   --   --   ( 478  079  117)   --  تقييم اراضى إعادة  

فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة بالعمالت  
  --  األجنبية 

 (810  466  11 )   --   --   (810  466  11 )    168  430  7   (642  036  4 ) 

يونيو  30المالية المنتهية في  الفترةصافى خسارة 
2020  --  

 -- ◼   --   (702  076  147 )   (702  076  147 )   (700  791  3 )   (402  868  150 ) 

 ( 641  227  596)   ( 4  604  967)   ( 636  622  629)   ( 147  076  702)   --   ◼ ( 489  545  927)   --  اجمالى الدخل الشامل االخر
           ◼    معامالت مع مساهمى الشركة 

 --   --   --   298  317  810    ( 298  317  810)   --   --  المرحلة  الخسائر  المحول إلى 
 --   ( 12  438  368)   12  438  368    --   191  295  073     ( 178  856  705)   --  المحول من االحتياطيات للخسائر المرحلة 
 --   ( 12  438  368)   12  438  368    298  317  810    ( 107  022  737)   ( 178  856  705)   --  اجمالى المعامالت مع مساهمى الشركة  

 1  644  072  160  29  881  925    1  614  190  235    ( 147  076  702)   ( 87  540  386)   ¤ 1  448  807  323    400  000  000 2020يونيو  30الرصيد في 
    ¤           

   1  566  060  266    29  968  058       1  536  092  208    ( 220  605  147)   ( 77  234  087)   ◼ 1  433  931  442    400  000  000 2021الرصيد في أول يناير 
           ◼    بنود الدخل الشامل االخر

رجمة القوائم المالية للشركات التابعة بالعمالت  فروق ت 
 األجنبية 

 --    473  573  1   --   --    473  573  1    179  269  1    652  842  2 

 ( 18  382  462)   5  190  556    ( 23  573  018)   ( 23  573  018)   --   --   --  2021  يونيو   30المالية المنتهية في    الفترة صافى خسارة  
 ( 15  539  810)   6  459  735    ( 21  999  545)   ( 23  573  018)   --   1  573  473     --  الشاملاجمالى الدخل 

              معامالت مع مساهمى الشركة 
 --   --   --   220  605  147    ( 220  605  147)   ◼ --   --  المحول الى الخسائر المرحلة 

 --   --   --   220  605  147    ( 220  605  147)   ◼ --   --  اجمالى المعامالت مع مساهمى الشركة 
 1  550  520  456    36  427  793    1  514  092  663    ( 23  573  018)   ( 297  839  234)   ◼ 1  435  504  915  400  000  000 2021 يونيو 30في  الرصيد



 

 - 7 - 

 ليسيكو مصر
 )شركة مساهمة مصرية( 

 2021 يونيو 30المنتهية في  المالية الفترةالمجمعة عن  قائمة التدفقات النقدية
 

 
 . وتقرأ معها   المجمعة   ( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 38( إلي رقم ) 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )  ▪

 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 إيضاح  
 مصــــــــرى  جنيــــــــه  مصــــــــرى  جنيــــــــه م ــــ رق  

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 ( 138  991  168)   3  333  029    الفترة قبل الضرائب    ( خسارة ربح/)   صافي 

     يتم تسويته بما يلى:
 54  944  629    59  212  655   ( 11)  األصول الثابتةإهالك 

 356  606    359  338   ( 13)  استهالك األصول غير الملموسة 
 20  975  684    34  100  889   ( 26() 7)  تدعيم مخصصات  

 30  438  929    35  465  627    األرباح فيحصة العاملين 
 ( 38  000)   --   رأسماليةأرباح 

 1  141  696    --  ( 7)  خسائر بيع استثمارات أخرى 
 4  620  649    7  500  000   ( 7)  االضمحالل فى األصول غير الملموسة

 --   7  900  000   ( 7) (، 17)  العمالء واألرصدة المدينةاالضمحالل فى 
 ( 16  506)   --   رد اإلنخفاض في قيمة المخزون  

الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق القبض  
 طويلة االجل  

 (15 )  (178  824 )   (736  347  2 ) 
 --   ( 8  420  754)  ( 28)  الناتج عن اثبات القيمة الحالية الوراق الدفع طويلة االجل   ق الفر 

 ( 5  109  789)   2  549  555    وفروق العملة  التغير فى احتياطى الترجمة
 ( 34  025  006)   141  176  161    المتولدة من التشغيل (الخسائر)األرباح /

     
 50  974  674    ( 131  614  373)  ( 16)  التغير فى المخزون 

 40  591  249    ( 128  664  364)  ( 17)  واوراق قبض في العمالء والمدينين التغير
 32  421  729    104  666  131   ( 28)  واوراق دفع  التغير في الموردين والدائنين

 ( 19  454  860)   ( 29  500  032)   ضريبة الدخل المسددة 
 ( 10  715  732)   ( 32  573  450)  ( 26)  مخصصات مستخدمة

 59  792  054    ( 76  509  927)   نشطة التشغيل المتاحة من أ   )المستخدمة في(/   صافى النقدية 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
 ( 18  579  723)   ( 28  463  612)  ومشروعات تحت التنفيذ األصول الثابتة لشراءمدفوعات 

 166  256  230    --  الثابتةاألصول متحصالت من بيع 
 4  790  565    --  االستثمارات األخرى متحصالت من بيع 

 --   ( 532  726)  ( 13)  مدفوعات في شراء أصول غير ملموسة
 152  467  072    ( 28  996  338)   أنشطة االستثمار   المتاحة من )المستخدمة في( / صافى النقدية  

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 ( 7  316  116)   ( 1  889  775)   لقروض طويلة األجل  من ا   المسدد 
 ( 1  081  852)   ( 5  032  352)   مدفوعات عن التزامات عقود ايجار 
 ( 116  131  878)   --   المسدد من بنوك تسهيالت ائتمانية 

 --   148  752  760    المحصل من بنوك تسهيالت ائتمانية 
 ( 124  529  846)   141  830  633    أنشطة التمويل (   في المستخدمة  ) المتاحة من/   صافى النقدية 

 87  729  280    36  324  368    الفترة صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل  
 128  991  066    119  446  611   ( 18)  الفترة النقدية وما فى حكمها في أول  

 216  720  346    155  770  979   ( 18)  أخر الفترة النقدية وما فى حكمها فى  
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 نبذة عن الشركة القابضة والشركات التابعة -1
 

تتمثل فى الشركة القابضة   2021 يونيو 30فى  المنتهيةالمالية  الفترة عنللشركة القوائم المالية المجمعة 
 المجموعة(. والشركات التابعة )والمشار اليهم بالمجموعة او منفصلين بشركات 

 
 ليسيكو مصر )الشركة القابضة( 1-1

 وزارة  قرار بموجب 1975 نوفمبر من األول بتاريخ( مصرية مساهمة شركة)مصر ليسيكو شركة تأسست -
  72رقم اإلستثمار والشركة خاضعة ألحكام قانون  1975ة لسن 142 رقم االقتصادي والتعاون  االقتصاد

صناعة وإنتاج جميع القابضة  ومن أغراض الشركة    ،1997لسنة    8  رقم   القانون   حل محل والذى    2017لسنة  
، مدة  والتأجير التمويلى الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة وإنتاج األدوات الصحية وكافة أنواع البالط

 . 2050نوفمبر  9حتى   1975نوفمبر  10سنة تبدأ من   75الشركة 
 

 . 2021  أغسطس 11بتاريخ  لالصدار لية القوائم الماالقابضة اعتمد مجلس ادارة الشركة   -
 

 الشركات التابعة 1-2
بالشركات التابعة والمتضمنة بالقوائم المالية المجمعة وكذا نسبة مساهمة الشركة القابضة  بيانفيما يلى 

 فى كل منها:
 نسبة المساهمة  التأسيسبلد  
 2020ديسمبر 31 2021يونيو  30  
  ٪ ٪ 
 99.99 99.99 مصر )ش.م.م( الخزفيةليسيكو للصناعات  .1
 99.83 99.83 مصر تى.جى.اف لالستشارات والتجارة )ش.م.م(  .2
 99.33 99.33 مصر )ش.م.م(  ليسيكو لالستثمارات المالية .3
 94.77 94.77 لبنان )ش.م.ل(  شركة الصناعات الخزفية اللبنانية  .4
 99.97 99.97 مصر )ش.م.م(  شركة السيراميك الدولية .5
 70 70 مصر شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك )ش.م.م(   .6
 99.97 99.97 مصر شركة السيراميك األوروبى )ش.م.م(   .7
ليسيكو بلس   -  للتجارة )ش.م.م  سارجمين شركة  .8

 للتجارة سابقا( 
 99.85 99.85 مصر

 69.85 69.85 مصر سارديزين )ش.م.م(   - شركة برج لخالطات المياه   .9
 100 100 المملكة المتحدة  انجلترا المحدودةليسيكو  .10
 100 100 المملكة المتحدة  PLCليسيكو  1- 10
 51 51 جنوب افريقيا  ليسيكو جنوب افريقيا 2- 10
 51 51 بولندا   ليسيكو بولندا  3- 10
 80 80 فرنسا  ليسيكو فرنسا  4- 10

 
الخزفية ويدخل فيها صناعة وإنتاج األدوات  صناعة وإنتاج جميع الصناعات الشركات التابعة هي أغراض 

 .الصحية وكافة أنواع البالط
 



 
 ليسيكو مصر

 ( )شركة مساهمة مصرية
 2021يونيو  30فى الفترة المالية المنتهية المجمعة عن  الدورية   اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 - 9 - 

 المجمعة الدورية  اسس اعداد القوائم المالية -2
 

 الدورية المجمعة اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالية  2-1
المجمعة طبقًا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية وتفسيراتها التى يتم  الدورية أعدت القوائم المالية 

 بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية.  إعدادها
 

 عملة العرض والتعامل 2-2
ذى يمثل عملة  المجمعة هى الجنيه المصرى. وال الدورية ة التعامل المستخدمة في عرض القوائم المالي عملة

 الخاصة بالشركة. التعامل 
 

 والحكم الشخصىواالفتراضات استخدام التقديرات  2-3
من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي    دوليةوفقا لمعايير المحاسبة ال   المجمعة  الدورية   يتطلب إعداد القوائم المالية

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزامات واإليرادات 
بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة. هذا   والمصروفات. تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة

 تلك التقديرات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن
 

يتم االعتراف بالتغيير في التقديرات  .ةدوري ةيتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصف
المحاسبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة فقط، أو في فترة التغيير 

 يير يؤثر على كليهما.والفترات المستقبلية إذا كان التغ
 

 : والحكم الشخصى التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات  و   أهم البنود وااليضاحات الخاصة بها فيما يلي  
 

 16إيضاح   -بطئ الحركة  االنخفاض في المخزون  •
 17إيضاح  -االضمحالل في المدينون  •
 13إيضاح  -االضمحالل في الشهرة  •
   11إيضاح  -عقارات واالالت والمعدات  لل القيمة العادلة  •
 11إيضاح  –للعقارات واالالت والمعدات  اإلنتاجي  العمر •
 25 ايضاح – احتساب الضرائب المؤجلة  •

 

 لةدلعاا لقيمةا قياس 2-4
التي   الماليةعلى أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا األصول وااللتزامات  الدورية المجمعةأعدت القوائم المالية   –

 . تم إثباتها بالقيمة العادلةي
 

  م ئ وا لق ا   يخ ر تا   في   مثيلة   مالية   دوات أل أو    لمالية ا   داة لأل   قية ـــــو لس ا   لقيمة ا   س ا ـــــ س أ   على   لمالية ا   دوات لأل   لة د لعا ا   لقيمة د ا يتم تحدي  –
  ـول، ألص ا   ك لتل   لحالية ا   ـراء لش ا   ر عا ـ بأس   لمالية ا   ـول ألص ا   م قي   د ي د تح   م يت .  درة مق   مستقبلية   بيع   ف تكالي أي    م خص   دون ب   لمالية ا 

 .  ت ما زا اللت ا   ك تل   بها   وى تس أن    ن يمك   لتي ا   لحالية ا   لمالية باألسعار ا   ت ما زا اللت ا   قيمة   د ي د تح   م يت   بينما 
 

 دامتخـباس  لة دلعاا  لقيمةا  ريدتق  ميت  فإنه  لماليةا  دواتلأل  لةدلعاا   لقيمةا  ديدلتح  ةــــــطنش  ــــــوق س  ودجو   دمع  حالة   في –
 بالقيمة داــــــــشر تــــــــالس، وا ً راخؤ م تتم لتيا تلمعامالا رعاـسأ رالعتباا في ذألخا مع لمختلفةا ملتقييا باليـسأ
  - مةـــــــــــــو لمخصا يةدلنقا تفقادلتا وبلـــــــــــــسأ -  يةر ه و ج ةــــــــور بص ابهةــــــــلمشا  رى ألخا دواتلأل لحاليةا لة دلعاا

 .عليها دالعتماا نيمك مقي عنها ينتج مللتقيي رى خأ يقةأو أي طر 
 

 لمستقبليةا  يةدلنقا  تفقادلتا  ريدتق  ميت  فإنه  مللتقيي  وبلــــــكأس  مةــــــو لمخصا  يةدلنقا  تفقادلتا  وبلــــــسأ  دامتخــــــسا  دعن –
 ـــوق لسا في دائـــلسا رعـــلسا  ـــوءض في دملمستخا  ملخصا دلمع ديدتح ميت. و دارةلإل راتيدتق ل فضأ  سساأ على

 .هاروطشو  بيعتهاط ثحي نم ابهةـــلمشا لماليةا  دواتلأل لمالية ا مئوالقا يخر تا في
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المالية المنتهية  الفترة تابعة( عن )شركاتو ليسكو انجلترا  القوائم المالية المستقلة لشركة ليسيكو لبنان -3
 2021 يونيو 30في 

 
وحتى تاريخه أوضاعا سياسية غير مستقرة مما كان له اكبر األثر على    2019  ابتداء من عام واجهت دولة لبنان  

خالل الفترة. األمر  هابها، مما ادي إلي هبوط النشاط اإلقتصادى بصفة عامة ب اقتصادها والقطاع المصرفى
لنشاطها في   تزامات الشركة اللبنانية التابعة والناتجة عن مزاولتهاإلالذي قد يؤثر تأثير جوهرى على تقييم أصول و 

هذا وفي ظل األوضاع سالفة البيان وما يترتب عليها من أثار على النشاط التجارى بلبنان بصفة عامة،   المستقبل.
لتزامات إفأن مراقب حسابات الشركة التابعة اللبنانية لم يتمكن من تحديد اثر تلك األوضاع على قيمة األصول و 

 .  2021 يونيو 30ة اللبنانية التابعة في  المدرجة بالقوائم المالية المستقلة للشرك
 

علي بيانات   2021  يونيو  30المجمعة المرفقة في  الدورية  وقد اعتمدت إدارة المجموعة عند اعدادها للقوائم المالية  
التابعة.   اتبمعرفة إدارة الشركوالمعدة    لكل من ليسيكو لبنان المستقلة و ليسيكو انجلترا المجمعة  مالية غير مدققة 

المجمعة  الدورية التابعة والتي تم ادراجها بالقوائم المالية اتوفيما يلي ملخص للبيانات المالية والخاصة بالشرك
 : بعد ترجمتها للجنيه المصري  2021يونيو 30في 

 
قائمة المركز المالى كما فى 

 2021 يونيو 30
 كو لبنانيليس

 جنيه مصري 
 إنجلتراكو يليس

 جنيه مصري 
 االجمــــــــــــالى
 جنيه مصري 

    األصول
 185 274 782  105 315 822  79 958 960  أصول غير متداولة

 411 068 532 195 793 932  215 274 600  أصول متداولة
 596 343 314 301 109 754  295 233 560  األصولإجمالي 

    حقوق الملكية
 255 203 261  244 228 607  10 974 654  رأس المال المصدر والمدفوع

 205  416 287  30 130 706  175 285 581  اإلحتياطيات
 (265 134 543) (248 255 615) (16 878 928) )الخسائر( المرحلة المجمعة 

 1 551 454  1 972 471  (421 017) ترجمة عمالت اجنبيةفروق 
 197 036 459  28 076 169  168 960 290  التابعة اتحقوق ملكية الشرك

 5 336 783  5 336 783  -- مسيطرة الحقوق غير ال
 202 373 242  33 412 952  168 960 290  مجموع حقوق الملكية

    األلتزامات
 7 244 900  1 613 076  5 631 824  متداولةإلتزامات غير 

 386 725 172  266 083 726  120 641 446  إلتزامات متداولة
 393 970 072  267 696 802  126 273 270  إجمالي االلتزامات

 596 343 314  301 109 754  295 233 560  حقوق الملكية واإللتزامات 
    

  2021 يونيو 30المنتهية فى  عن الفترة المالية الخسائر أوقائمة االرباح 
 288 262 703 268 106 947 20 155 756  مبيعات 

 (213 638 711) (179 755 414) (33 883 297) تكلفة المبيعات 
 74 623 992  88 351 533  (13 727 541) ربحال)الخسارة( / مجمل 

 2 968 197  2 968 197  -- االيرادات التشغيلية 
 (84 353 193) (74 439 693) (9 913 500) التشغيلية المصروفات

 11 664 553  (5 206 244) 16 870 797  صافى االيرادات /)التكاليف( التمويلية  
 (4 412 281) (4 412 281) -- الفترةضرائب الدخل عن 

 491 268  7 261 512  (6 770 244) فترةال ربح/(خسارة)صافى 
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  التقارير القطاعية -4

 . بهم الخاصة المالية المعلومات إلعداد كأساس لها  التابعة والشركات الشركة بأنشطة القطاعية المعلومات يتم عرض –
ة واحدة تتسم بمخاطر ومنافع القطاع هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة التي تتسم بمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بقطاعات أخرى أو داخل بيئة أقتصادي –

 عمل في بيئة أقتصادية مختلفة.تتخصها عن تلك المرتبطة بقطاعات 
 المتبع داخليًا لتقديم التقارير المالية لإلدارة العليا. يتم تحديد القطاعات وفقًا لألسلوب  –

  :قطاعات األعمال التالية تتكون الشركة والشركات التابعة لها من 
 قطاع إنتاج الصحي .  -1
 قطاع إنتاج البالط . -2
 قطاع خالطات المياة . -3

  : كما يلى  قطاعات إنتاج الصحى والبالط وخالطات المياه عن 2020و   2021 يونيو 30 فى المالية المنتهية الفترةاألصول و االلتزامات و نتائج االعمال عن  يلى  فيما
         اجمالى  قطاع خالطات المياه  قطاع إنتاج  البالط  قطاع إنتاج الصحى 1202

 3 504  399 211   8  523 633   1 697  555 077   1 798  320 501  األصول
 1 953  878 755   37  079 360   930  787 545   986  011 850  االلتزامات
 1 236  502 862   48  738 756   417  635 504   770  128 602  اإليرادات

 ( 23 573 018)  5  090 053   ( 10 078 359)  ( 18 584 712) الشركة القابضة   لمساهمى الربح    /   )الخسارة(   صافى 
        

2020        
 3 252  906 060   7 861  092  1 782  281 013   1 462  763 955  أصول 

 1 686  845 794   31 360  324  1 008  732 663   646  752 807  االلتزامات
 878  542 162   27 780  550  332  165 494   518  596 118  اإليرادات

         ( 147 076 702)  75  703  ( 57 453 204)  ( 89 699 201) الشركة القابضة   للمساهمى الربح    )الخسارة( /   صافى 
  تعمل الشركة في القطاعات الجغرافية الرئيسية وهى مصر ولبنان والتصدير. 

  : المناطق الجغرافية الرئيسية كما يلى  عن  2020  و   2021  يونيو   30  فى   المالية المنتهية   الفترة األصول وااللتزامات و نتائج االعمال عن  فيما يلى  و 
         اجمالى  اخرى   لبنان  مصر 1202

 3 504  399 211   330  837 270   535  101 875   2 638  460 066  األصول
 1 953  878 755   267  696 801   126  273 270   1 559  908 684  االلتزامات
 1 236  502 862   150  562 124   13  774 501   1 072  166 237  اإليرادات

 ( 23 573 018)  3  926 988   ( 6 416 159)  ( 21 083 847) الشركة القابضة   صافى )الخسارة( / الربح لمساهمى 
        

2020        
 3  252 906  060  298  453 713   541  441 550   2 413  010 797  أصول 

   1  686 845  794  247  855 512   125  421 686   1 313  568 596  االلتزامات
 878  542 162   100  178 930   44  511 093   733  852 139  اإليرادات

 ( 147 076 702)  ( 1 465 652)  164  232  683   ( 309 843 733) الشركة القابضة   صافى )الخسارة( / الربح لمساهمى 
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 مبيعات التكلفة  -5

 
 إيرادات أخرى  -6

 
عليها شركتى ليسيكو مصر وشركة   ت*تتمثل إعفاءات مكتسبة في قيمة التخفيضات و اإلعفاءات التي حصل

جدولة المديونيات المستحقة على تلك الشركات لصالح شركتى بترو تريد ونتاجاس للغاز الدولية نظير  السيراميك
            طبقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته   2021فبراير 15تلك الشركات في بموجب االتفاقيات المبرمة مع ى الطبيع
 . 2020يونيو  3( المنعقدة بتاريخ 94رقم )

 
 مصروفات أخرى  -7

 
  

 2021  2020 
 يناير 1من  

 يونيو 30حتى  
 إبريل  1من  
 يونيو 30حتى  

 يناير 1من  
 يونيو 30حتى  

 إبريل  1من  
 يونيو 30حتى  

 مصــرى  جنيــــــــه  مصــرى  جنيــــــــه  مصــرى  جنيــــــــه  مصــرى  جنيــــــــه 
        

 355 809 871   780  365  758  506  079  807  989  331 340  تكلفة المبيعات  
        يضاف:

 14  853 561   29 711  751  17 756  310  35  214 907  حصة العاملين فى األرباح
 247  546  024  1  117  836  523  509  077  810   432 663 370 

        
 --   38  000  --  -- صافى األرباح الرأسمالية 

 339 479   1  078  810  1  915  196  3 970  433 مبيعات خردة
 1 262 757   2  602  766  1  527  038  3 099  279 إيرادات أخرى 
ــم أوراق ق  ض طويلة األجل  ب خصــــ
 لقيمتها الحالية 

932  244 9  502  836  8  736  347  2   560 700  1 

 --  --  --   15 505  954  * إعفاءات مكتسبة 
 598 820 31  736 278 12  312 067 6   796 302 3 

 2021  2020 
 يناير 1من  

 يونيو 30حتى  
 إبريل  1من  

 يونيو 30حتى  
 يناير 1من  

 يونيو 30حتى  
 إبريل  1من  

 يونيو 30حتى  
 مصــرى  جنيــــــــه  مصــرى  جنيــــــــه  مصــرى  جنيــــــــه  مصــرى  جنيــــــــه 

 12 488 274   20 975  684  12 630 164  26 600  889 تدعيم مخصص المطالبات 
 4 747 364   6  921  562  2  845  799  5 183  704 مصروفات متنوعة

بدالت أعضـــاء مجلس إدارة الشـــركة  
 القابضة 

706  060 2  598  029  1  919  009  2   323 011  1 

 --   --   3  400  000  7 900  000 االضمحالل في قيمة العمالء 
 --   1  141 696   --   --  خسائر بيع استثمارات أخرى 

ــول غير  ــمحالل في األصــــــ اضــــــ
 الملموسة

000  500 7  000  500 7   649 620  4   624 250  2 

 299  245  49  561 405 27  510 669 35    585  497  20 



 
 ليسيكو مصر

 ( )شركة مساهمة مصرية
 2021يونيو  30فى الفترة المالية المنتهية المجمعة عن  الدورية   اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 - 13 - 

 صافى المصروفات التمويلية -8
 2021  2020 
 يناير   1من   

 يونيو   30حتى    
 إبريل   1من   

 يونيو   30حتى    
 يناير   1من   

 يونيو   30حتى    
 إبريل   1من   

 يونيو   30حتى    
 جنيــــــــه مصــــــــرى   جنيــــــــه مصــــــــرى   مصــــــــرى جنيــــــــه   جنيــــــــه مصــــــــرى  المصروفات التمويلية

 16  096 612   52 449  101  11  709 213   25  054 113  مصروفات تمويلية
  113 054 25  213 709 11  101 449 52   612 096 16 

        يخصم:
        اإليرادات التمويلية

 880 436   1  641  863  456  393  1  002 398  ايرادات فوائد
 9 493 555   5  109  789  13 189  805  12  837 263  فروق عمالت أجنبية

  661 839 13  198 646 13  652  751  6   991 373 10 
ــروفات  ــافى المصـــ صـــ

 التمويلية
 452 214 11   (985  936  1 )  449  697  45    621  722  5 

 
 ضريبة الدخل  -9

 
 رةفي الخساوالمخفض األساسى  السهم نصيب -10

 
 كاألتى: 2021 يونيو 30المنتهية فى المالية  الفترةالسهم عن خسارة  سابتم احت

 
 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 
    

 ( 147  076  702)   ( 23  573  018)  صافى خسارة الفترة لمساهمي الشركة القابضة )جنيه مصرى( 
 80 000  000  80 000  000 فترة )سهم(القائمة خالل ال عدد األسهم

 (1.84)  (0.29) / سهم( مصرى  )جنيه الفترةفي خسائر  السهمنصيب 

    
 يناير 1من  

 يونيو 30حتى  
 إبريل  1من  
 يونيو 30حتى  

 يناير 1من  
 يونيو 30حتى  

 إبريل  1من  
 يونيو 30حتى  

 جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه  جنيـــــــــــــــــــــــــه 
 2 365  951  7 443  419  6 870  000  20 315  125 ضريبة الدخل عن الفترة

 ( 592 608 )  ( 418 035)  ( 480 732)  ( 1 738 434) ضريبة الدخل المؤجلة
 4  851 850   4 851  850  2 824  920  3 138  800 توزيعات    ضريبة

 491 715 21  188 214 9  234 877 11  193 625 6 
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 عقارات واالت ومعدات  -11

 
 مشتراة بمعرفة الشركة القابضة بموجب عقود ابتدائية غير مسجلة.  مصري على التوالى مليون جنيه 6.5، مصرى  مليون جنيه 1.8تتضمن األراضي والمباني عقارات بلغت تكلفتها  -
وتوزيع السيراميك "أحدي الشركات   للتجارةوالمبرمة بمعرفة شركة ليسيكو  بمحافظات مختلفة  معارض البيع    منعن عقود إيجار عدد  ة لحق اإلنتفاع الناشئ حق اإلنتفاع في القيمة الحالي  أصول  تمثلت -

 . وجنوب افريقيا بالمملكة المتحدةتخص الشركات التابعة وكذا عقود ايجار  التابعة"
  

 
  مبانــى  أراضــى 

 تحسينات
  آالت ومعدات   مستأجرة بأماكن

 وسائل
  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

 اث ــــــــــأث
 ومعدات مكاتب 
  وحاسبات آليـــــة

 أصول 
 اإلجمالي  حق االنتفاع -

ــــه   مصــــــــرى  جنيــــــــه  مصــــــــرى  جنيــــــــه  ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــــــــرى  جنيــــــــه  مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ  مصــ
                  التكلفة

 3  160  510  796      79  812  800    40  244  411    186  042  595    72  247  455    1  207  481  884    19  840  973  ◼   404  748  907      1  150  091  771 1/1/2021فى 
 ( 1  074  098)   1  030  087  ( 19  485)   ( 51  594)   281  365  ¤ ( 553  720)   82  887  ( 1  538  960)   ( 304  678)  فروق ترجمة

 7  076  069  1  353  532  518  221  208  369  291  700  2  286  834    1  784  718  632  695  --  الفترةإضافات 
 ( 464  075)   --   --   --   --   --   ( 464  075)   --   --  استبعادات خالل الفترة

 3  166  048  692  82  196  419  40  743  147  186  199  370  72  820  520  1  209  214  998  21  244  503  ◼ 403  842  642  1  149  787  093   30/6/2021فى 
                  مجمع اإلهالك 

 1  531  664  029    10  177  886      35  903  081  ◼   140  431  658    69  250  190    1  024  347  047      15  045  599    236  508  568    --  1/1/2021فى 
 1  685  575  3  001  669  ( 18  970)   ( 5  329)   ( 32  900)   ( 537  944)   30  157  ( 751  108)   --  فروق ترجمة

 56  452  982  4  792  296  642  970  7  746  152  ◼ 650  263  32  452  273  2  008  761  8  160  267    --  الفترة اهالك 
مجمع اهالك استبعادات 

 خالل الفترة
 --   --   (075  464 )   --   -- ◼   --   --   --   (075  464 ) 

 1  589  338  511  17  971  851  36  527  081  ◼ 148  172  481  69  867  553  1  056  261  376  16  620  442  243  917  727  --  30/6/2021فى 
                  صافى القيمة الدفترية

 1  576  710  181  64  224  568  4  216  066  38  026  889  2  952  967  152  953  622  4  624  061  159  924  915  ¤ 1  149  787  093 30/6/2021فى 
   1  628  846  767      69  634  914      4  341  330    45  610  937     2  997  265    183  134  837      4  795  374    168  240  339  ¤   1  150  091  771 31/12/2020فى 
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 )يتبع(  عقارات واالت ومعدات

 

 
  مبانــى   أراضــى 

 تحسينات
  آالت ومعدات   بأماكن مستأجرة 

 وسائل 
  عدد وأدوات  نقل وانتقــال

 أثــــــــــاث  
 ومعدات مكاتب 
  وحاسبات آليـــــة 

 أصول 
 اإلجمالي  حق االنتفاع  -

ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه   جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيـــ
                  التكلفة 

 3  782  237  979  13  683  253  38  828  930    160  402  252  72  783  628    1  223  566  585  18  383  367  ◼ 405  465  343     1  849  124  621   1/1/2020فى  
   2  075  499    3  536  991  ( 116  948)   ( 102  574)   ( 417  311)   ¤ ( 3  594  760)     141  253    2  290  350    338  498 فروق ترجمة 

   114  044  762    62  592  556    1  532  429    25  742  917    523  959  21  907  559    1  316  353    428  989  --  إضافات العام
 ( 251  524  892)   --   --   --   ( 642  821)   ( 34  397  500)   --   ( 3  435  775)   ( 213  048  796)  استبعادات العام

 ( 486  322  552)   --   --   --   --   --   --   --   ( 486  322  552)  إعادة تقييم أراضى شركات المجموعة 
 3  160  510  796    79  812  800    40  244  411    186  042  595    72  247  455    1  207  481  884    19  840  973  ◼   404  748  907    1  150  091  771 2020/ 31/12فى  

                  مجمع اإلهالك 
 1  463  932  174      8  718  354  34  907  499    ◼ 126  674  173  68  379  861    989  298  701    13  917  280    222  036  306    --  1/1/2020فى  

 ( 2  859  499)   --   ( 108  268)   ( 5  109)   ( 386  959)   ( 3  376  148)     57  457    959  528  --  فروق ترجمة 
   107  545  318  1  459  532    1  103  850  13  762  594  ◼   1  898  308    72  821  994    1  070  862    15  428  178  --  اهالك العام 

 ( 36  953  964)   --   --   --   ( 641  020)   ( 34  397  500)   --   ( 1  915  444)   --  مجمع اهالك االستبعادات 
 1  531  664  029  10  177  886    35  903  081  ◼   140  431  658    69  250  190    1  024  347  047    15  045  599    236  508  568  --  2020/ 31/12فى  

                  صافى القيمة الدفترية 
   1  628  846  767    69  634  914    4  341  330    45  610  937     2  997  265    183  134  837    4  795  374    168  240  339  ¤   1  150  091  771 2020/ 31/12فى  
 2  318  305  805    4  964  899    3  921  431    33  728  079  4  403  767    234  267  884    4  466  087    183  429  037    ¤ 1  849  124  621   2019/ 31/12فى  
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 )يتبع( عقارات واالت و معدات 
 

"  16الدولى رقم "   إعادة تقييم العقارات واالالت والمعدات طبقًا لمعيار المحاسبة   نموذج قررت إدارة المجموعة تطبيق  
 ص هذا النموذج على االتى:العقارات واالالت والمعدات وذلك على االراضى المملوكة لشركات المجموعة وين 

 
البند من بنود العقارات واالالت والمعدات، الذى يمكن قياس  بعد اثباته على انه األصل، يجب أن يسجل  -

وهو عبارة عن قيمته العادلة في تاريخ إعادة  ،  التقييمقيمته العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها، بمبلغ إعادة  
 التقييمإعادة  الحق وأى مجمع خسائر هبوط الحقة، ويجب أن تجرى    االهالكمطروحًا منها أي مجمع    التقييم

عن المبلغ الذى   – بشكل ذي أهمية نسبية  – المبلغ الدفترى  ان ال يختلفلضمان  -بشكل كاف –بانتظام 
 القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير.سيحدد باستخدام 

 
، تقييمهاوالمعدات التي يعاد على التغيرات في القيم العادلة لبنود العقارات واالالت    التقييميعتمد تكرار إعادة   -

الدفترى، فانه يتطلب   عن مبلغه  –بشكل ذي أهمية نسبية    –  تقييمهعندما تختلف القيمة العادلة الصل معاد  
لتغيرات كبيرة ومتقلبة في القيمة  اضافى، تتعرض بعض بنود العقارات واالالت والمعدات  تقييماجراء إعادة 

لبنود العقارات المتكررة هذه غير ضرورية   التقييمسنوية وتعد مثل إعادة  ييمتقالعادلة، وبالتالي تستلزم إعادة 
أن  واالالت والمعدات ذات التغيرات الضئيلة فقط في القيمة العادلة، فبداًل من ذلك قد يكون من الضرورى 

 البند فقط كل ثالث أو خمس سنوات. تقييميعاد 
 

الدخل الشامل  قائمة  ضمن  ، فانه يجب أن تثبت الزيادة  التقييميزداد المبلغ الدفترى الصل نتيجة العادة  عندما   -
الزيادة  قائمة ، وبالرغم من ذلك فانه يجب ان تثبت التقييمضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض  وتظهر
  األرباح أو الخسائرقائمة ضمن  مثبت سابقاً ال تقييمالالذى يعكس انخفاض إعادة بالقدر   قائمة الدخلضمن 

 لالصل نفسه. 
 

فيما يتعلق ببند من بنود العقارات واالالت المدرج ضمن حقوق الملكية  التقييميمكن أن يحول فائض إعادة  -
عندما يلغى اثبات األصل وقد ينطوى ذلك على تحويل الفائض    المرحلة والمعدات بشكل مباشر الى األرباح  

األصل  ككل عندما يخرد األصل او يستبعد وبالرغم من ذلك يمكن ان يحول بعض الفائض اثناء استخدام 
على أساس المبلغ   األهالكمن قبل المنشأة وفى مثل هذه الحالة سيكون مبلغ الفائض المحول هو الفرق بين  

ة لالصل والتجرى تحويالت من فائض  افيعلى أساس التكلفة الص واألهالكلالصل  تقييمهالمعاد الدفترى 
 ر.االرباح أو الخسائقائمة من خالل   المرحلةالى األرباح  التقييمإعادة 

 
 واآلالتكامل فئة العقارات  تقييمفأنه يجب أن يعاد  والمعدات واآلالتبند من بنود العقارات  تقييمإذا اعيد  -

 إليها هذا األصل. ينتميوالمعدات التي 
 

جنيه مصري تم االعتراف بها   1 687 792 447المشار اليه أعاله في اثبات مبلغ  تطبيق النموذج نتيجة  تتمثل 
 . وحقوق األقلية    ضمن االحتياطيات المجمعة  وكذلك في حقوق الملكية    2019خالل عام    بقائمة الدخل الشامل 

 
نتيجة النخفاض القيمة   )ش.م.ل(  شركة الصناعات الخزفية اللبنانية اراضى تقييم إعادة  2020تم خالل شهر فبراير 

جنيه مصري تم اثباتها بقائمة الدخل الشامل   125  287  297نتج عنها تخفيض في قيمة االراضى بمبلغ   لها وقد العادلة 
 وكذلك في حقوق الملكية المجمعة ضمن االحتياطيات و حقوق األقلية . 

 
ألنخفاض القيمة العادلة لها وقد نتج عنها   ةم أراضي المجموعة نتيجيأعادة تقي 2020يونيو شهر تم خالل 

كذلك في  و جنيه مصري تم أثباتها بقائمة الدخل الشامل  478 079 117بمبلغ في قيمة األراضي  تخفيض
 .األقليةحقوق الملكية ضمن األحتياطيات وحقوق 

 
الراضي  تستخدم المجموعة تقارير التقييم من الُمقي ِّم المستقل الذي تم تعيينة من قبل اإلدارة لتقييم القيمة العادلة 

" و الذي يعتمد معامالت البيع األخيرة طريقة مقارنة المبيعاتالمجموعة . اعتمد المقييم علي أسلوب تقييم "
 لألراضي المشابهه. 
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  مشروعات تحت التنفيذ -12
 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30 
ـــــ   ــــــرى   ـــه ــــ جنـي ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـي  مصــ

24 517  601 آالت تحت التركيب    058  130 3   
70  733  لشراء أصول ثابتة دفعات مقدمة   733  70   

2 153  788 اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة   788  153 2   
 122 742 26   579 354 5  
 أصول غير ملموسة  -13

 شهرة ال 
 تكاليف 

 تطويـر 
 

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

      التكلفـة
   42  507  989  ◼   17  173  666  ◼   25  334  323 2021أول يناير فى 

 326  597  207  196  ¤ 119  401 فروق ترجمة
 532  726  532  726  ¤ -- إضافات الفترة

 43  367  312  ◼ 17  913  588  ◼ 25  453  724 2021 يونيو 30فى 
  ◼   ◼   

      االضمحالل مجمع االستهالك وخسائر
   22  299  578    12  439  845    9  859  733 2021أول يناير فى 

   269  440  150  039  119  401   فروق ترجمة
 416  495  416  495  --  فترةالاستهالك 

 7  500  000  --   7  500  000   * خسائر االضمحالل في قيمة الشهرة
 30  485  513  13  006  379  17  479  134   2021 يونيو 30فى 

 12  881  799  4  907  209  ¤ 7  974  590 2021 يونيو 30فى    الدفترية   صافى القيمة 
   20  208  411  4  733  821  ¤   15  474  590   2020ديسمبر    31فى  الدفترية  صافى القيمة  

مثل االضمحالل في استثمارات الشركة  ي 2021يونيو  30مليون جنيه مصري في  7.5تم تخفيض مبلغ   *
 القابضة بشركة ليسيكو للصناعات الخزفية. 

 
 فى شركة شقيقة واستثمارات اخرى  استثمارات  -14

    2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30 نسبة الملكية   
ـــــ  ٪  ــــــرى   ـــه ــــ جنـي ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـي  مصــ

   5 854  101  5  835 493  ٪ 20 شركة ميوركس للصناعة والتجارة )ش.م.ل( 
   99  900  99 900   شركة الخليج للتجارة واإلستثمار

   20  812  20 812   استثمارات أخرى 
   205 956 5  813 974 5 

     يخصم:
ــتثمار فى شـــــــركة  إضـــــــمحالل فى قيمة االســـــ

 الخليج للتجارة واالستثمار
 (900 99 )  (900 99 ) 

  305 856 5  913 874 5  
 أوراق قبض طويلة األجل -15

 2020ديسمبر 31  2021يونيو  30 
ـــــ   ــــــرى   ـــه ــــ جنـي ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـي  مصــ

 10  175 000   4  900 000  القيمة االسمية الوراق القبض طويلة االجل  
 ( 1 389 483)  ( 565 305) خصم اوراق القبض وفقا لقيمتها الحالية * 

  8 785 517   4 334 695  القيمة الحالية الوراق القبض طويلة االجل
 

  لشركة القابضة. لسعر الفائدة الفعال طبقًا ل على أوراق القبض طويلة االجل يتم احتساب الخصم *
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 المخـزون  -16
 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30  
ـــــ    ــــــرى   ـــه ــــ جنـي ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـي  مصــ

 265 721  161  365  810 694  خامات ومستلزمات إنتاج وقطع غيار
   63 151  943  65  678 776  إنتاج تحت التشغيل

   509 283  913  522  815 930  إنتاج تام 
  400 305 954  017 157 838  

    : يخصم
 (  31 798 560)  ( 31 760 063) االنخفاض فى قيمة المخزون 

  337 545 922   457 358 806  
   27 294  115  42  760 110  مستندية لشراء مخزون اعتمادات 

  447 305 965  572 652 833  
  

 :لفترةافيما يلى حركة اإلنخفاض في قيمة المخزون خالل 
 

  الرصيد فى  فـروق   الرصيد فى
  2021اول يناير    ترجمـة   2120/ 6/ 03

ــــــــــه  ــــــــــه   مصـــرى   جنـي ــــــــــه   مصـــرى   جنـي   مصـــرى   جنـي
 االنخفاض فى قيمة المخزون    31  798  560  ( 38  497)   31  760  063  
  063  760  31   (497  38 )  560  798  31    

 
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى عمالء و  -17

 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30 إيضاح 
ـــــ  رقم  ــــــرى   ـــه ــــ جنـي ـــــ   مصــ ــــــرى   ـــه ــــ جنـي  مصــ

   456  569 777   527  677 895   عمالء
   72  801 554   64  844 688   أوراق قبض

   56  160 751   55  262 126   مدينون متنوعون 
   1  157 747   4  888 478   أرصدة مدينة –موردون 

   3  956 767   --  ( 30) * مستحق من أطراف ذوى عالقة )بالصافى(
   19 383   ¤ 22 846   ضرائب مخصومة لدى الغير   – الضرائب  مصلحة  

   16  302 411   21  047 803   دفعات مقدمة –مصلحة الضرائب 
   39  180 230   56  104 537   القيمة المضافة ضرائب  –مصلحة الضرائب 
   105  067 784   101  311 638   أرصدة مدينة أخرى 

   6  196 920   59  977 956   مصروفات مدفوعة مقدماً 
   18 491   --   إيرادات مستحقة

   967 137 891   815 431 757  
     :يخصم

 ( 126 695 125)  ( 134 340 284)  المدينون العمالء و فى قيمة   االضمحالل
     683 797 756   690 736 630  
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 :الفترةالمدينون خالل العمالء و  في قيمة االضمحاللفيما يلى حركة 
 

  الرصيد فى   ـفروق   مكون  ال   الرصيد فى 
  1202اول يناير    ترجمـة   فترة خالل ال   1202/ 6/ 03

ــــه  ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ   مصــ
 دينون الم العمالء و فى قيمة    االضمحالل  126  695  125  ( 254  841)   7  900  000  134  340  284
284  340  134  000  900  7   (841  254 )  125  695  126    

 
 التعامالت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة:*

  ٪ من أسهم الشركة القابضة. 0.04يملك أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة القابضة نسبة   -
برواتب   2021  يونيو  30المنتهية فى    المالية  الفترةالمجمعة عن    األرباح أو الخسائرتم تحميل قائمة   -

جنيه مصري  2 060 706أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ضمن بند مصروفات أخرى بمبلغ 
   .(7إيضاح رقم ) جنيه مصري(  2  009  919مبلغ  2020 يونيو 30 المنتهية فى الفترةعن )

 النقدية وما فى حكمها -18
 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30 
ــــه   ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ  مصــ

 107 037  371  114 588  048 * حسابات جارية –بنوك 
   12 409  240  11 182  931 نقدية بالصندوق 

 --   30 000  000 ودائع
 979 770 155  611 446 119   

غطاء  تمثلمليون جنيه  23.9تعادل يورو  مليون  1.280جارية بمبلغ تضمنت البنوك حسابات * 
  .مصري  مليون جنيه 73.6مليون يورو تعادل  4نقدى لخطاب ضمان صادر الحد العمالء بمبلغ 

 تسهيالت ائتمانيةبنوك  -19
 2021يونيو    30 

 
حد التسهيل 

 اإلئتماني
 المستخدم  

 من التسهيل
 الجزء الغير   

 مستخدم من التسهيل 
ــــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه   جنـي ــ ــ ــــــه   جنيــ ــ ــ ــ ــ ــ  جنيــ

 494  694  703  289  305  297  ¤ 784  000  000 ليسيكو مصر )ش.م.م(
 17  737  889  182  262  111  ¤ 200  000  000 ليسيكو للصناعات الخزفية )ش.م.م(
 62  559  488  167  440  512  230  000  000 شركة السيراميك األوروبي )ش.م.م(

 13  909  998  146  090  002  160  000  000 شركة السيراميك الدولية )ش.م.م( 
 30  520  388  24  479  612  55  000  000 )سارجين( )ش.م.م(   – شركة برج لخالطات المياه  

 5  886  191  19  113  809  25  000  000 السيراميك )ش.م.م( شركة ليسيكو للتجارة وتوزيع  
 36  313  847  34  308  653  70  622  500 ليسيكو إنجلترا المتحدة 

 23  723  860  2  932  140  26  656  000 شركة الصناعات الخزفية اللبنانية)ش.م.م( 
  685  346  364  865  932  136  ¤ 1  551  278  500 2021يونيو    30فى    الدفترية صافى القيمة  

  رأس المال  -20
 رأس المال المرخص به  20-1

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

 رأس المال المصدر والمدفوع 20-2
مليون سهم اسمى نقدى،    80مليون جنيه مصري موزعة على    400حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ  

 جنيه مصري للسهم مسددة بالكامل.   5بقيمة اسمية 
 

يحق لحملة األسهم العادية إستالم التوزيعات المعلنة من وقت آلخر، ولهم الحق فى صوت واحد لكل سهم 
 .الشركة. كل األسهم لها مرتبة واحدة فيما يتعلق بصافى أصول الشركةمساهمى  إجتماعات خالل  وذلك
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 االحتياطيــات -21

 
مليون جنيه( والمحصلة بمعرفة شركة ليسيكو للصناعات الخزفية )شركة تابعة( والناتجة عن دخول مساهم جديد   9.9تتضمن احتياطيات أخرى نصيب الشركة القابضة من عالوة اإلصدار ) *

   . للقوانين واللوائح المحليةعن طريق زيادة رأس المال وهذا المبلغ غير قابل للتوزيع طبقًا 
 

، وقد تم  1997قيمة العادلة فى تاريخ إعادة التقييم عام  يتمثل فائض إعادة تقييم األراضي في القيمة المعدلة لألراضى المملوكة للشركة القابضة فى خورشيد وأبى قير والتي تم تعديلها لتعكس ال ** 
 تقييم ضمن حقوق الملكية وهذا الفائض غير قابل للتوزيع أو التحويل إلى رأس المال. إدراج ناتج إعادة التقييم ببند فائض إعادة 

 
 جنيه مصرى.   1  656  854  361م أراضى المجموعة بواسطة مقيمين مستقلين لتعكس القيمة العادلة لها وقد بلغ نصيب الشركة القابضة مبلغ  ي عادة تقي إ قامت الشركة القابضة ب   2019خالل عام   ** 

 
 جنيه مصرى.   118  734  771ادة التقييم بمبلغ  اعادة تقييم اراضى شركة الصناعات الخزفية اللبنانية نتيجة النخفاض القيمة العادلة لها وقد نتج عنها تخفيض فى قيمة احتياطى فائض اع   2020خالل شهر فبراير    تم  ** 

 
جنيه مصري.   478  079  117ألنخفاض القيمة العادلة لها وقد نتج عنها تخفيض في قيمة األراضي بمبلغ    نتيجة يم أراضي المجموعة  ي أعادة تق   2020يونيو    شهر   تم خالل  ** 

  احتياطى قانونى 
احتياطيات 

  *أخــرى 
احتياطى خــاص 

  عالوة إصدار

احتياطى فائض 
إعادة تقييم 

 اإلجـمالـى  احتياطى ترجمة  ** األراضى
ــــه   ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ  مصــ

 2  117  209  955    169  803  557    1  699  755  511  181  164  374  15  571  032  50  915  481 2020 يناير 1الرصيد فى 
            

 ( 23  573  931)   ( 23  573  931)   --   --   --   --  فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية
 ( 181  625  465)   --   ( 181  625  465)   --   --   --  اقفال نصيب االرض المباعة من األحتياطي في الخسائر المرحلة   

 ( 478  079  117)   --   ( 478  079  117)   --   --   --  إعادة تقييم أراضي 
 1  433  931  442    146  229  626    1  040  050  929  181  164  374  15  571  032  50  915  481 2020ديسمبر  31الرصيد فى 

            
 1  573  473    1  573  473  --   --   --   --  فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية

 1  435  504  915    147  803  099  1  040  050  929  181  164  374    15  571  032  50  915  481 2021 يونيو 30الرصيد فى 
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 القوائم المالية المجمعة  أرباح مرحلة)خسائر( /  -22
 

( المجمعة )الخسائر في قيمة 2021 يونيو 30فى للقوائم المالية 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.

 
 طويلة األجل قروض -23

 
 

 2021يونيو  30  
 

 ( بالجنية المصري )القيمة  
 الرصيد فى 

 2021أول يناير 

 المسحوب   
 من القرض 

الفترة خالل     

 المسدد 
 من القرض   

  الفترة   خالل  
 الرصيد فى 

  2021يونيو    30  

 اقساط 
 مستحقة السداد 

  عام خالل  

ارصدة قروض طويلة  
 االجل في 

 2021  يونيو   30
            قروض طويلة االجل   
 

 
           

الرصيد القائم للقرض الممنوح من    - 
البنك التجاري الدولي للشركة القابضة  

مليون دوالر أمريكي وذلك    2.7والبالغ  
. يسدد  ٪ 6.7فائدة متغير يبلغ بسعر 

دفعة متساوية متتالية    18القرض على  
دوالر   300 000كل منها بمبلغ 

حتى   2019امريكى تبدا من يونيو 
 . 2023سبتمبر  

000  044  44   --  000  708  1  000  336  42  000  816  18  000  520  23 

             
الرصيد القائم للقرض الممنوح من بنك   - 

HSBC    لشركةLecico plc    التابعة
ألف جنيه استرلينى وذلك   82والبالغ 

سنويًا ،   ٪  2.52بسعر فائدة متغير 
قسط كل منها    60يسدد القرض على  

 جنيه استرلينى    1  786.92بمبلغ  

579  877  1   --  775  181    804  695  1   --  804  695  1 

1202يونيو    30الرصيد في     579  921  45   --  775  889  1  804  031  44  000  816  18  804  215  25 
   

   2020  ديسمبر  31  
 

 ( بالجنية المصري )القيمة  
 الرصيد فى 

 2020يناير  أول  

 المسحوب   
 من القرض 
  خالل العام 

 المسدد 
 من القرض   

  خالل العام 
 الرصيد فى 

  2020ديسمبر    31  

 اقساط 
 مستحقة السداد 

  عام خالل  

قروض طويلة  ارصدة  
 االجل في 

 2020ديسمبر    31
            قروض طويلة االجل   
             
الرصيد القائم للقرض الممنوح من    - 

البنك التجاري الدولي للشركة القابضة  
مليون دوالر أمريكي وذلك    2.7والبالغ  

. يسدد  ٪ 6.7بسعر فائدة متغير يبلغ 
دفعة متساوية متتالية    18القرض على  

دوالر   300 000كل منها بمبلغ 
حتى   2019امريكى تبدا من يونيو 

 . 2023سبتمبر  

000  180  72   --  000  136  28  000  044  44  000  011  11  000  033  33 

             
الرصيد القائم للقرض الممنوح من بنك   - 

HSBC    لشركةLecico plc    التابعة
ألف جنيه استرلينى وذلك   82والبالغ 

سنويًا ،   ٪  2.52بسعر فائدة متغير 
قسط كل منها    60يسدد القرض على  

 جنيه استرلينى    1  786.92بمبلغ  

 --  579  877  1    --  579  877  1   --  579  877  1 

2020ديسمبر    31الرصيد في     000  180  72  579  877  1   000  136  28  579  921  45  000  011  11  579  910  34 
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 لناشئة عن عقود ايجار طويلة االجل االتزامات  -24
  2021 يونيو 30    2020  ديسمبر   31

  مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه
 اإليجارالقيمة الحالية لإللتزامات الناشئة عن عقود  3 158  470    5 166  980

    
 :   يخصم    
 عام المستحقة السداد خالل   التزامات عقود االيجارأقساط  ( 1 993 694)  ( 2 831 524)

 اجمالى األقساط غير المتداولة لاللتزامات الناشئة عن عقود االيجار  1 164 776   2 335 456
 

  ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلةا -25
  وااللتزامات الضريبية المؤجلة فى البنود اآلتية: تتمثل األصول 

  2021 يونيو 30  2020ديسمبر 31 
  أصــول   إلتزامــات   أصــول   إلتزامـــات 

  مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه
 للسنوات التالية خسائر مرحلة  690  484  --     1 648  161  -- 

 معداتالالت و االعقارات و ال --   17  920  978  --     20  722  744
 المخزون  4  107  441  --     4  213  096  -- 

إجمالى )األصول( / االلتزامات  4  797  925  17  920  978    5  861  257    20  722  744
 الضريبية المؤجلة

 االلتزامات الضريبية المؤجلة صافى   --   13  123  053  --   14  861  487
 

 المخصصات -26
  في الرصيد    ـفروق   تدعيم   المستخدم من   الرصيد فى 

  1202اول يناير    ترجمـة   المخصصات   المخصصات   1202/ 6/ 03
ــــــه   مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه ــــــه   مصـــرى   جنيــ   مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى   جنيــ

 مخصصات مدرجة           
 غير المتداولة بااللتزامات  

 مخصص مطالبات  6  725  135  ( 18  364)   1  800  000  ( 272  561)   8  234  210
210  234  8   (561  272 )  000  800  1   (364  18 )  135  725  6    

 مخصصات مدرجة           
 بااللتزامات المتداولة 

مخصص الخسائر المحتملة   379  996  --   32  300  889  ( 32  300  889)   379  996
 والمطالبات  

996  379   (889  300  32 )  889  300  32   --  996  379  
 اإلجمـاـلى    7  105  131  ( 18  364)   34  100  889  ( 32  573  450)   8  614  206  

 
 قصيرة االجلالتزامات  -27

 

 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30 
 مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه 

    
 9  181  9  181 ضريبة المبيعات مستحقة السداد خالل عام   أقساط 

خاصة بشركة    أقساط التزامات عقود االيجار المستحقة السداد خالل عام 
 شركة تابعة    – ليسيكو للتجارة وتوزيع السيراميك  

694  993  1  523  831  2 

خاصة      التزامات عقود االيجار المستحقة السداد خالل عامأقساط 
 شركة تابعة   –   إنجلترا المحدودة بشركة ليسيكو  

648  191  69  491  215  72 

 523  194  71  195  056  75 
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 أوراق دفع طويلة االجل  -28

 
 القابضة. يتم احتساب الخصم على أوراق الدفع طويلة االجل طبقًا لسعر الفائدة الفعال للشركة  *
 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى موردون و  -29

 أطراف ذوى عالقة -30
 

الجهات ذات العالقة من المساهمين وموظفي اإلدارة الرئيسيين والمديرين والشركات التي يتم التحكم تتألف 
فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتأثر بالمساهمين أو المديرين أو موظفي اإلدارة الرئيسيين. في سياق 

ام المعامالت مع األطراف ذات  النشاط االعتيادي، مختلفة تتعامل المجموعة مع جهات ذات عالقة. يتم إبر 
 العالقة وفًقا للبنود والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها. 

 
 :الشقيقة المعامالت مع الشركات  -

  طبيعة  حجم التعامل 30/6/2021  31/12/2020
ــــه  ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه   مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ ــــه  مصــ ــ ــرى   جنيــ ــ ــ   التعامل مصــ

 مستحق من أطراف ذوى عالقة     
 ميوركس للصناعة والتجارة )ش. م. ل(   مبيعات 2 352  461 --     3 956  767
767 956 3    --    

 الخليج للتجارة واإلستثمار جارى  --  300 100   300 100 
 أطراف ذوى العالقةمجموع المستحق من     300 100    4 256 867

 :يخصم     
قيمة المستحق من شركة  في اإلنخفاض   (  300 100)  (  300 100)

 الخليج للتجارة واإلستثمار
 أطراف ذوي عالقة منصافي المستحق    --   3 956 767

      
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     

 والتجارة )ش.م.ل( ميوركس للصناعات  مشتريات --  151 883   758  505
 سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة أتعاب   29  566 113 808   84  242

  مساعدة فنية     
  مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة   265 691   842 747

 

 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30 
 مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه 

 --   33  419 538  االسمية الوراق الدفع طويلة االجل القيمة 
 --   ( 8  420  754)  خصم أوراق الدفع وفقًا لقيمتها الحالية * 

 --   24  998  784   القيمة الحالية الوراق الدفع طويلة االجل 

 2020ديسمبر   31  2021  يونيو   30 ايضاح  
 مصـــرى  جنيــــــــه  مصـــرى  جنيــــــــه رقم  

   347  628  320  235  693  218  موردون  
   62  529  349  249  371  422  أوراق دفع 

   842  747  265  691 ( 30)  مستحق ألطراف ذوى عالقة 
   10  269  640  15  253  420  الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية ومصلحة الضرائب 

   20  087  705  14  041  598  ضرائب الدخل   – دائنون  
   117  132  889  146  700  034  مصروفات مستحقة 

   65  412  24  701  تأمينات للغير 
   153  275  769  160  727  994  دائنون متنوعون 

   6  055  567  13  962  944  قيمة المضافة مصلحة الضرائب على ال جارى  
   389  929  389  929  دائنو توزيعات 

   8  250  --   دائنو شراء أصول ثابتة 
   106  100  993  88  388  522  حصة العاملين فى أرباح بعض شركات المجموعة 

  473  819  924  570  386  824   
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 االلتزامات المحتملة  -31
 

في قيمة خطابات الضمان واالعتمادات المستندية التى صدرت بمعرفة  االلتزامات المحتملة تتمثل
 -وبيانها كالتالي: العام/الفترة لصالح الغير القائمة في نهاية  القابضة والشركات التابعة بنوك الشركة

 
 0202ديسمبر 31  2021 يونيو 30  خطابات ضمان

   19 435  800  29 038  906  جنيـه مصري 
   2 598  861  2 719  000  يورو

 
 2020ديسمبر 31  2021 يونيو 30  اعتمادات مستندية 

 22 145  984  12 340  437  جنيـه مصري 
 

 الموقف القضائى -32
     

مليون   855قامت هيئة الكهرباء فى لبنان بمطالبة الشركة اللبنانية للصناعات الخزفية )شركة تابعة( بسداد مبلغ  
( تمثل قيمة إستهالك الكهرباء غير المسددة عن الفترة من مصرى  ليون جنيه م  82ليرة لبنانية )المعادل لمبلغ 

عوى أمام القضاء اللبنانى ضد الهيئة المذكورة . قامت الشركة التابعة برفع د 2003حتى أغسطس    1996مارس  
للمطالبة بعدم السداد وما زال النزاع متداول أمام القضاء اللبنانى حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة، هذا 
وال يمكن تحديد ما سوف تسفر عنه نتيجة هذه القضية فى هذا التاريخ. هذا ولم تقم الشركة التابعة بتكوين أية 

   خصصات لمقابلة نتائج الدعوى. م 
   

 االرتباطات الرأسمالية -33
 

 (. 2020 يونيو 30ارتباطات راسماليه في ال توجد  ) 2021 يونيو 30ارتباطات راسماليه في ال توجد 
 

 األدوات المالية -34
 

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

 فيما يلي ملخص للطرق واالفتراضات المستخدمة فى تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية: 
 
بدون    قائمة المركز المالى المجمعالقيمة العادلة لألوراق المالية تعتمد على أسعار السوق المعلنة فى تاريخ   −

  خصم أى تكاليف لتنفيذ هذه المعامالت.
بالنسبة ألرصدة المدينون والدائنون )التجاريون وآخرون( المستحقة خالل أقل من عام، فإن قيمتها االسمية  −

  العادلة. تعكس القيمة 
 إدارة مخاطر األدوات المالية -35

 
 خطر الفوائد 35-1

يتمثل خطر الفوائد في أن تؤثر التغيرات فى أسعار الفوائد عكسيًا على نتيجة األعمال والتدفقات النقدية 
الشركة القابضة فى تمويل رأس مالها العامل على البنوك سحب على المكشوف وفقًا لمعدالت فائدة  وتعتمد

متغيرة. وتعتمد الشركة القابضة فى تمويل أصولها وتوسعاتها على حقوق المساهمين والقروض طويلة األجل  
  وفقًا ألفضل المعدالت السائدة فى ذلك الوقت. 

 خطر االئتمان 35-2
مان فى مـقدرة العمالء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم واحتمال تعرض االئت خطريتمثل 

الشركة القابضة لفقد هذه المديونيات وتواجه الشركة القابضة هـذا الخطر بوضع سياسات بيعية حيث ال يتم 
  البيع اآلجل إال بعد دراسة واستعالم عن العمالء المتعامل معهم وأخذ الضمانات الكافية. 

 خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية  35-3
يتمثل خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف الذى يؤثر على المدفوعات  
بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى إعادة تقييم األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية. 

عار صرف العمالت األجنبية وأسعار التحويل السائدة فإن خطر تقلبات أسعار صرف  ونظرًا لعدم استقرار أس
 العمالت األجنبية يعتبر مرتفع.
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 الموقف الضريبى -36
 

 شركة ليسيكو مصر 
 

 ضريبة األشخاص االعتبارية  أوال: 
 . 2012قامت الشركة بالتسوية النهائية وسداد كافة االلتزامات الضريبية منذ بداية النشاط وحتى  -
وتم االخطار بالنماذج الضريبية وقامت  2015وحتي عام  2013عن السنوات من عام  تم الفحص الضريبى  -

 الشركة باالعتراض على النماذج في الميعاد القانوني.
 وحتى تاريخه.  2016من عام عن السنوات لم يتم الفحص الضريبى  -
 

 ضريبة المرتبات  ثانيا:
 . 2008النهائية وسداد كافة االلتزامات الضريبية بالكامل حتى عام  قامت الشركة بالتسوية  -
تم الفحص الضريبى وتم االخطار بالنماذج الضريبية وقامت الشركة باالعتراض على النماذج في الميعاد  -

 . 2015حتى عام    2009من عام عن السنوات القانوني 
 حتى االن.  2016من عام عن السنوات لم يتم الفحص الضريبى  -
 

 ضريبة الدمغة  ثالثا:
 . 2015كافة االلتزامات الضريبية منذ بدأ النشاط وحتى عام قامت الشركة بالتسوية النهائية وسداد  -
 وحتى تاريخه.  2016لم يتم الفحص الضريبى من عام  -
 

 ضريبة المبيعات/ الضريبة على القيمة المضافة رابعا:
 . 2015حتى عام منذ بدء النشاط و تم الفحص الضريبى وسداد كافة االلتزامات الضريبية  -
 وحتى تاريخه.  2016من عام سنوات عن اللم يتم الفحص الضريبى  -
 

 شركة ليسيكو للصناعات الخزفية
 

 ضريبة األشخاص االعتبارية  أوال: 
والشركة خاضعة لضرائب شركات األموال بداية من   2009ديسمبر   31انتهى االعفاء الضريبى للشركة في  -

 . 2010عام 
 مواعيدها القانونيةتقوم الشركة بتقديم االقرارات الضريبية السنوية في  -
 . 2013و 2012عامي قامت الشركة بالتسوية وسداد كافة األلتزامات الضريبية عن   -
 وحتى تاريخه.  2014من عام الضريبي عن السنوات لم يتم الفحص  -
 

 ضريبة كسب العمل  ثانيا:
 . 2012قامت الشركة بالتسوية النهائية وسداد كافة االلتزامات الضريبية بالكامل حتى عام   -
 . تاريخهوحتى  2013من عام عن السنوات لم يتم الفحص الضريبى  -
 

 ضريبة الدمغة  ثالثا:
 . 2015تم الفحص الضريبى وانهاء كافة المتعلقات حتى عام  -
 وحتى تاريخه.  2016من عام الضريبي عن السنوات لم يتم الفحص  -
 

 ضريبة القيمة المضافة رابعا:
 وحتى تاريخه.  2015االلتزامات الضريبية من عام تم الفحص الضريبى وسداد كافة   -
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 شركة السيراميك االوروبى 
 

 ضريبة األشخاص االعتبارية  أوال: 
 وحتى تاريخه.  2013عن السنوات من الضريبي م الفحص تلم ي -
 

 ضريبة القيمة المضافةثانيا: 
 وتمت التسوية النهائية مع مصلحة الضرائب. 2015منذ بدء النشاط وحتي عام تم الفحص الضريبى  -
 وحتى تاريخه.  2016من عام الضريبي عن السنوات لم يتم الفحص  -
 

 ضريبة كسب العمل  ثالثا:
 . 2012حتى عام النهائية تم الفحص الضريبى والتسوية  -
ل خالف باللجان ولم يتم فحص  ومح 2015وحتى عام  2013السنوات من عام  الضريبي عن  فحص التم  -

 السنوات التالية. 
 

 شركة السيراميك الدولية
 

 ضريبة األشخاص االعتبارية  أوال: 
 وحتى تاريخه.  2013 من عن السنواتالضريبي فحص اللم يتم  -
 

 ضريبة القيمة المضافةثانيا: 
 الضرائب.وتمت التسوية النهائية مع صلحة  2015تم الفحص الضريبى حتى نهاية  -
 وحتى تاريخه.  2016من عام الضريبي عن السنوات فحص اللم يتم  -
 

 ضريبة كسب العمل  ثالثا:
 . 2012منذ بدء النشاط وحتي عام تم الفحص الضريبى  -
 وحتى تاريخه.  2013من عام عن السنوات لم يتم الفحص الضريبى  -
 

 سارديزاين –شركة برج لخالطات المياة 
 

 القيمة المضافة الضريبة على  أوال: 
 . 2015تم االنتهاء من الفحص الضريبى حتى نهاية  -
 وحتي تاريخه.  2015الضريبي عن السنوات من عام فحص لم يتم ال -
 

 ضريبة كسب العمل  ثانيا:
 . 2012تم الفحص الضريبى والسداد حتى عام   -
 وحتي تاريخه.  2012الضريبي عن السنوات من عام فحص لم يتم ال -
 

 األشخاص االعتبارية ضريبة  ثالثا:
 . 2012تم تقديم االقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وتم الفحص والتسوية حتى عام  -
  وحتى تاريخه.  2013عام الفحص الضريبي من لم يتم  -
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 شركة سارجمين للتجارة
 

 ضريبة األشخاص االعتبارية  أوال: 
 وتم السداد.  2014حتي عام  عن السنوات من بداية النشاط و تم الفحص الضريبى  -
 وحتي تاريخه.  2015الضريبي عن السنوات من عام فحص لم يتم ال -
 

 ضريبة القيمة المضافةثانيا: 
 وال يوجد التزامات على الشركة.  2015عام تم الفحص الضريبى من بداية النشاط وحتى  -
 .تاريخهحتى  2016من عام عن السنوات الضريبى لم يتم الفحص  -
 

 جى اف لالستشارات والتجارةشركة تى 
 

 ضريبة األشخاص االعتبارية  أوال: 
 . 2012منذ بدء النشاط وحتي عام تمت التسوية النهائية وسداد كافة الضرائب  -
 ومحل خالف باللجان.  2015عام  حتي 2013السنوات من عام  الضريبي عن  فحص التم  -
 تاريخه. حتي و  2016من عام السنوات عن الضريبي فحص اللم يتم  -

 
 ضريبة القيمة المضافةثانيا: 

 . 2014  عامتم الفحص الضريبى واالنتهاء حتى  -
 . تاريخهحتى و  2015من عام عن السنوات لم يتم الفحص الضريبى  -
 

 شركة ليسيكو لالستثمارات المالية
 تخضع الشركة لضرائب شركات األموال. -
 . 2012تم التسوية النهائية والسداد حتى عام  -
 تم الفحص ومحل خالف اللجان.  2015الى  2013السنوات من عام  -
 حتى تاريخه.  2016لم يتم الفحص عن السنوات من عام  -

 
 االحداث الهامة   -37

 
الي حالة من التباطؤ واالنكماش االقتصادي نتيجة  2020تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل عام  37-1

، وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم من  المستجد( 19-كوفيد) انتشار وباء كورونا
قد أدت هذه اإلجراءات لحالة من التباطؤ االقتصادي علي المستوي و اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار الوباء ،  

صر بصورة  في م   العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره علي كافة األنشطة بصور مختلفة وعلى النشاط الصناعى
 خاصة. 

 
وفيما يخص نشاط الشركة فان التأثير يتمثل فى انخفاض القدرات التشغيلية التوزيعية للشركة والقدرة التشغيلية 
لالفراد وتشير البيانات االولية الى ان انخفاض مبيعات الصادرات، ال تتأثر المبيعات المحلية الى حد ما  

لحكومة المصرية االغالق الجزئى أو عدم تنفيذ الحظر الكامل  بالفيرس ربما يرجع ذلك جزئيًا الى قرار ا 
 للمواطنين.

 
ن خروج بريطانيا رسميا من االتحاد األوروبي )بريكست( يمثل أحد األحداث االقتصادية الهامة التي حدثت في إ 37-2

ورية المجمعة  المملكة المتحدة ونتيجة ألن هذا الحدث غير مسبوق فانه قد يوجد في تاريخ القوائم المالية الد
  ليسيكو إنجلتراشركة    ى ذلك الحدث والنتائج المتربة عليه والتي قد تؤثر عل  لتأثيردرجة عدم تأكد واحتماالت كثيرة  

 احدى الشركات التابعة للمجموعة.
 



 ليسيكو مصر
 ( )شركة مساهمة مصرية

 2021يونيو  30فى الفترة المالية المنتهية المجمعة عن  الدورية   اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 - 28 - 

 أهم السياسات المحاسبية المتبعة   -38
 

المجمعة بثبات  عرضها بالقوائم المالية تطبق السياسات المحاسبية المذكورة فيما يلى على الفترات التى تم 
 يتم تطبيق ذات السياسات المحاسبية على جميع شركات المجموعة بثبات. كما
 

   المجمعة المالية القوائم إعداد أسس 38-1
 

 الشركات التابعة -أ
المستثمر فيها الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على المنشأة  

عندما تتعرض أو يحق لها عوائد متغيرة من خالل مشاركتها وقدرتها في التأثير على العوائد من خالل  
سلطتها على المنشأة المستثمر فيها. تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة التي تسيطر عليها 

 بدًءا من تاريخ السيطرة حتى تاريخ فقد السيطرة.
 

 الحقوق غير المسيطرة  -ب
يتم قياس الحقوق غير المسيطرة بنسبتها في القيم المعترف بها في صافي األصول القابلة للتحديد  التغيرات 
في حقوق ملكية المجموعة في شركاتها التابعة والتي ال تؤدي إلى فقد السيطرة يتم المحاسبة عليها كمعامالت 

 بين أصحاب حقوق الملكية.
 

  فقد السيطرة -ج
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها تستبعد األصول وااللتزامات والحقوق غير المسيطرة 
وبنود الدخل الشامل األخر الخاصة بها.  مع االعتراف باي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد السيطرة ضمن 

ركة التابعة سابًقا بالقيمة العادلة عند فقد  األرباح أو الخسائر ويتم االعتراف باي استثمارات متبقية في الش 
 السيطرة.

 
 استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  -د

تتكون االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية من الحصص في شركات شقيقة 
ة بالترتيب. الشركات ومشروعات مشتركة. وليس له حقوق في األصول والتعهدات بااللتزامات المرتبط

الشقيقة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها نفوذ مؤثر على السياسات المالية والتشغيلية ولكنه ال يمتد 
إلى كونه سيطرة أو مشروع مشترك. المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون للمجموعة فيه سيطرة 

 مشتركة وحقوق في صافي األصول المرتبطة بالترتيب.
 

المحاسبة عن حصص االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق   يتم
الملكية بحيث يتم االعتراف األولي بالتكلفة متضمنًا التكاليف المرتبطة بعملية االقتناء. ويتم القياس الالحق  

ثمار بنصيب المجموعة في األرباح أو في القوائم المالية المجمعة بزيادة أو تخفيض القيمة الدفترية لالست
 الخسائر وبنود الدخل الشامل األخر في الشركة المستثمر فيها.

 
 المجمعة   االستبعادات من القوائم المالية -ه

يتم استبعاد كال من األرصدة والعمليات المتبادلة بين المجموعة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة  
المتبادلة بين المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من التعامل مع استثمارات عن المعامالت  

يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بما يعادل حصة المجموعة فيها.  كما يتم استبعاد الخسائر غير 
ة تعطي مؤشًرا الضمحالل  المحققة بنفس الطريقة المتبعة في األرباح غير المحققة إال إذا كانت المعامل

 قيمة األصل المحول. 
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 ترجمة العمالت األجنبية والقوائم المالية للشركات التابعة األجنبية 38-2
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  38-2-1
يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرف في تواريخ  

وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة األجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر المعامالت. األصول 
الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية.يتم ترجمة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  

 بالعملة األجنبية بسعر الصرف المستخدم عند تحديد القيمة العادلة.
 

ول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية  يتم ترجمة األص 
بسعر الصرف في تاريخ المعاملة.وبصفة عامة يتم االعتراف بفروق العملة في األرباح أو الخسائر.  

 شامل األخر:وباستثناء، فروق العملة الناتجة من ترجمة ما يتم االعتراف به في بنود الدخل ال 
 
االستثمارات المتاحة للبيع في أدوات حقوق الملكية )باستثناء االضمحالل، حيث يتم إعادة تبويب  −

 فروق العملة بنود الدخل الشامل األخر الي األرباح أو الخسائر(. 
االلتزامات المالية التي تم تخصيصها كأداة تغطية مخاطر لتغطية خطر صافي االستثمار في نشاط  −

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

 
 القوائم المالية للعمليات األجنبية 38-2-2

يتم ترجمة األصول وااللتزامات باإلضافة إلى الشهرة والتسويات عند االقتناء بسعر الصرف عند إعداد  
المصري(  )الجنيهعملة التعامل الى  ت للنشاط االجنبيإليرادات والمصروفاالقوائم المالية ويتم ترجمة ا

بسعر الصرف في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بفروق ترجمة العمالت األجنبية في بنود الدخل الشامل 
اآلخر والرصيد المجمع ضمن احتياطي فروق ترجمة فيما عدا فروق ترجمة العمالت األجنبية التي يتم 

 توزيعها على الحقوق غير المسيطرة.
 

ورة كلية أو جزئية مثل فقد السيطرة أو النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة عند استبعاد الكيان األجنبي بص
فان مبلغ فروق العملة المتراكم ضمن احتياطي فروق الترجمة والمتعلق بذلك الكيان يجب أن يعاد تبويبه 
لألرباح أو الخسائر كجزء من أرباح وخسائر االستبعاد. وفي حالة استبعاد المجموعة جزء من حصتها 
في شركة تابعة مع بقاء السيطرة فيجب إعادة الحصة الجزئية من مبلغ فروق العملة المتراكم ألصحاب 
الحقوق غير المسيطرة. وفي حالة استبعاد المجموعة لجزء فقط من الشركات الشقيقة أو المشروعات  

زئية إلى األرباح أو المشتركة مع بقاء النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة فيجب إعادة تبويب الحصة الج
 الخسائر.

 
 رادــــاإلياإلعتراف ب 38-3

تثبت الشركة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في  
 . (15المحاسبة الدولى ) معيار 

 
تحديد العقد )العقود( مع العميل: يعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين او اكثر ينشئ حقوقا  :1الخطوة 

 .والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد
 

 تحديد التزامات األداء في العقد: هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة او خدمة الى العميل.  :2الخطوة  
 

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذى تتوقع الشركة الحصول عليه في   :3الخطوة 
 نظير نقل السلع او الخدمات التي وعد بها العميل، باسثتناء المبالغ المحصلة نيابة عن اطراف أخرى.

 
تضمن أكثر من  توزيع سعر المعاملة علي التزامات األداء في العقد : بالنسبة للعقد الذي ي :4الخطوة 

إلتزام أداء، ستقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة علي كل إلتزام أداء بمبلغ مقابل العقد الذي تتوقع الشركة 
 الحصول عليه مقابل الوفاء بكل إلتزام من التزامات األداء. 

 
 تحقق اإليرادات عندما )أو كلما( أوفت المنشأه بالتزام األداء. :5الخطوة 
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 - زام األداء وتثبت اإليرادات علي مدي زمني، إذا تم إستيفاء أحد الشروط التالية:تفي الشركة بالت
 

أداء الشركة ال ينشئ اي أصل له إستخدام بديل للشركة وللشركة حق واجب النفاذ في دفعه مقابل   (أ
 األداء المكتمل حتي تاريخه.

 األصل أو تحسينه. قيام الشركة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء  (ب
 العميل يتلقي المنافع التي يقدمها أداء الشركة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت الشركة باألداء.  (ج

 
بالنسبة إللتزامات األداء، في حالة الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله، يتم تحقق اإليرادات علي مدي 

 بإلتزام األداء.زمني الذي يمثل الزمن الذي يتم فيه الوفاء 
 

عندما تستوفي الشركة إلتزامًا باإلداء من خالل تسليم البضائع تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشأ 
أصاًل مبني علي العقد علي مبلغ مقابل العقد الذي تم الحصول عليها من األداء، عندما يتجاوز مبلغ 

قة ينتج عن ذلك دفعات مقدمة من العميل )إلتزام  مقابل العقد المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المحق
 العقد(.

 
تثبت اإليرادات بالقدر الذي يوجد فيه إحتمال بتدفق منافع إقتصادية للشركة وإمكانية قياس اإليرادات 

 والتكاليف بشكل موثوق حيثما كان ذلك مناسبًا.
 

 - ألحكام التالية:( تتطلب من اإلدارة إستخدام ا15إن تطبيق معيار المحاسبة الدولى )
 

 إستيفاء إلتزامات األداء 
 تحديد أسعار المعاملة  

 تحويل السيطرة في العقود مع العمالء
 

 أدى الى ما يلى:   15  باإلضافة لذلك، فإن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم
 

 توزيع سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء  
اختارات الشركة طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء بحيث يتم االعتراف 

والتي تتطلب إثبات اإليرادات  بااليرادات على مدى زمنى، تعتبر الشركة إن إستخدام طريقة المدخالت،
ركة  في الوفاء بالتزامات األداء توفر افضل مرجع لاليرادات المحققة فعليًا، وعند  بناء على جهود الش

تطبيق طريقة المدخالت، تقدر الشركة الجهود او المدخالت الستيفاء التزام األداء باإلضافة لتكلفة إستيفاء 
   .الخدماتااللتزام التعاقدى مع العمالء، فإن هذه التقديرات تشتمل على الوقت المنصرف لعقود 

 
 أمور أخرى ينبغي اخذها في االعتبار 

المقابل المتغير إذا كان المقابل المتعهد به في عقد ما يتضمن مبلغًا متغيرًا حينئذ يجب على الشركة 
تقدير مبلغ المقابل الذى يكون لها حق فيه مقابل تحويل البضائع او الخدمات المتعهد بها الى العميل ، 

عاملة على العقود ذات المقابل المتغير بإستخدام القيمة المتوقعة او طريقة المبلغ تقدر الشركة سعر الم
 .األكثر احتمااًل تطبق الطريقة اتساق خالل العقد والنواع مماثلة من العقود

 
 مكون التمويل الهام

لعقد يتضمن يجب على الشركة تعديل مبلغ مقابل العقد المتعهد به مقابل القيمة الزمنية للنقود إذا كان ا 
 مكون تمويل هام.

 
 ا العاملينــزايـم 38-4

 
 الخدمة  ترك نهاية صندوق  38-4-1

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

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



 ليسيكو مصر
 ( )شركة مساهمة مصرية

 2021يونيو  30فى الفترة المالية المنتهية المجمعة عن  الدورية   اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 - 31 - 

 يتم إثبات استحقاق نصيب العاملين فى األرباح في العام الخاص به.  38-4-2
 

 اإليرادات والتكاليف التمويلية 38-5
 

 للمجموعة االتي:تتضمن اإليرادات والتكاليف التمويلية 
 الفوائد الدائنة  -
 الفوائد المدينة -
 توزيعات أرباح -
 خسائر اضمحالل األصول المالية بخالف العمالء -
 

يتم االعتراف بالفوائد الدائنة والمدينة باستخدام معدل سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
 استالم تلك التوزيعاتفي األرباح او الخسائر في تاريخ نشأت الحق في 

 
 ضريبة الدخل 38-6

، فيما عدا  سنة يتم االعتراف بالضريبة الجارية وبالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف في أرباح او خسائر ال 
خارج   – في نفس الفترة أو في فترة مختلفة  – الحاالت التي تنشأ فيها الضريبة من عملية أو حدث يعترف به 

  .أو تجميع األعمال  الدخل الشامل األخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة   األرباح أو الخسائر سواء في 
 الدخل الجارية ضريبة 38-6-1

يتم االعتراف بالضرائب الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة والتي لم يتم سدادها بعد كالتزام، أما إذا  
والفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة عن  كانت الضرائب التي تم سدادها بالفعل في الفترة الحالية 

تقاس قيم االلتزامات )األصول( الضريبية الجارية للفترة  هذه الفترات فيتم االعتراف بهذه الزيادة كأصل.
الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع سدادها إلى )استردادها من( اإلدارة الضريبية، باستخدام أسعار 

ين الضرائب( السارية أو في سبيلها ألن تصدر في تاريخ نهاية الفترة المالية. تخضع  الضرائب )وقوان
توزيعات األرباح للضريبة كجزء من الضريبة الجارية. ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات الضريبية 

  اال عند استيفاء شروط معينه.
 الضريبة المؤجلة 38-6-2

لفروق المؤقتة بين األساس المحاسبي لألصول وااللتزامات يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة ل
واألساس الضريبي لتلك األصول وااللتزامات. يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة التي  

 ينتظر خضوعها للضريبة فيما عدا ما يلي: 
 
 االعتراف األولى بالشهرة،  •
 ملية التي: أو االعتراف األولى باألصل أو االلتزام للع •

 ليست تجميع األعمال. (1)
 ( ال تؤثر على صافي الربح المحاسبي وال على الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(.2و)
الفروق المؤقتة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات شقيقة وحصص في مشروعات مشتركة  •

الفروق المؤقتة ومن المرجح ان مثل هذه الي المدي الذي يمكن فيه السيطرة على توقيت عكس تلك 
  الفروق لن يتم عكسها في المستقبل المنظور. 

يتم االعتراف باألصل الضريبي المؤجل الناشئ عن ترحيل الخسائر الضريبية والحق في الخصم الضريبي 
تحقيق أرباح تخضع  غير المستخدم والفروق الموقتة القابلة للخصم عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية  

للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تحديد الربح الضريبي المستقبلي عن  
طريق خطة العمل المستقبلية لكل شركة من شركات المجموعة. يتم إعادة تقدير موقف األصول الضريبية 

باألصول الضريبية المؤجلة التي لم تعترف المؤجلة غير المعترف بها في نهاية كل فترة مالية وتعترف 
بها من قبل إلى المدى الذي أصبح من المرجح معه مستقباًل وجود ربح ضريبي يسمح باستيعاب قيمة  
األصل الضريبي المؤجل. يتم قياس الضريبية المؤجلة باستخدام أسعار الضرائب المتوقع تطبيقها عند 

  ر الضريبة السارية أو التي في سبيلها ألن تصدر. تحقق الفروق الموقتة وذلك باستخدام اسعا
عند قياس الضريبة المؤجلة في نهاية الفترة المالية يتم االخذ في االعتبار االثار الضريبة لإلجراءات التي  

 تتبعها المجموعة لالسترداد أو سداد القيمة الدفترية ألصولها والتزاماتها. 
 الضريبية اال عند استيفاء شروط معينه.ال يتم عمل مقاصه لألصول وااللتزامات 
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 المخزون  38-7
يقاس المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة االستردادية أيهما أقل. تستخدم طريقة المتوسط 
المتحرك في تحميل تكلفة المخزون. في حالة مخزون اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل، تتضمن التكلفة  

  غير المباشرة استنادا إلى الطاقة التشغيلية العادية.حصة من التكاليف الصناعية 
  العقارات واالالت والمعدات  38-8
 والقياس االعتراف  38-8-1

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

  
لها أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم   معداتالالت و االعقارات و الواذا كانت المكونات الجوهرية لبند من بنود  

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر و  معداتالالت و االعقارات و لا ضمن تلك  المحاسبة عنها كبنود مستقلة
 لخسائر.باألرباح أو ا معداتالالت و االعقارات و الالناتجة من استبعاد 

 
قررت إدارة المجموعة تطبيق نموذج إعادة تقييم العقارات واالالت والمعدات طبقًا لمعيار المحاسبة الدولى  

 . 12إيضاح   ،" العقارات واالالت والمعدات وذلك على االراضى المملوكة لشركات المجموعة 16رقم "
 

 النفقات الالحقة على االقتناء  38-8-2
الالحقة على االقتناء على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ عنها تدفق منفعة يتم رسملة النفقات 

  اقتصادية مستقبلية للمجموعة. 
 اإلهالك  38-8-3

 –والتي تتمثل في تكلفة األصل مخصوما منها قيمته التخريدية    –يتم إهالك قيمة األصل القابلة لإلهالك  
الت االعقارات و ال  ر اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع ال وفقا لطريقه القسط الثابت( وذلك على مدار العم)
وفيما يلي بيانًا باألعمار  ، ويتم تحميل اإلهالك على األرباح او الخسائر. ال يتم إهالك األراضي.  معداتالو 

 الحالية:  سنةلل اإلنتاجية المقدرة
 

 سنــــة /جيالعمر اإلنتا األصــــل
 40  – 20 مباني 

 3 بأماكن مستأجرةتحسينات 
 16.67 – 3 آالت ومعدات

 10 – 3 وسائل نقل وإنتقال
 5 عدد وأدوات 

  12.5 – 4 أثاث ومعدات مكاتب وحاسبات آلية
  يتم إهالك التحسينات في أماكن مستأجرة على مدار مدة العقد أو العمر اإلنتاجي لها أيهما أقل . 

في نهاية كل   معداتالالت و االعقارات و لليتم مراجعة طريقة اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم التخريدية 
  مالية، ويتم تعديلها إذا تطلب األمر ذلك. سنة

 مشروعات تحت التنفيذ  38-9
فى بند مشروعات تحت  معداتالالت و اال عقارات و التسجل المبالغ التى يتم إنفاقها على إنشاء أو شراء 

.  معداتالالت و االعقارات و الالتنفيذ. وعندما يصبح األصل الثابت صالح لالستخدام يتم رفع قيمته إلى بند  
 .معداتالالت و االعقارات و للالمشروعات تحت التنفيذ يتم إثباتها بالتكلفة واليتم إهالكها إال بعد رفعها 
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 أصول غير ملموسة  38-10
 

 المحل شهـرة 38-10-1
تطبيق طريقة الشراء عند المحاسبة عن اندماج األعمال وتتمثل شهرة المحل فى القيمة التى تنشأ نتيجة يتم  

  – إن وجد    –اقتناء الشركات التابعة. يتم إثبات شهرة المحل بالتكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة  
 ار سنوى النخفاض قيمتها.ويتم توزيع شهرة المحل وفقًا للوحدات المولدة للنقدية ويتم عمل اختب 

 
فيما يتعلق بعمليات االقتناء التى تمت فإن شهرة المحل تتمثل فى الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة  
لصافى أصول الشركة المقتناة. ويتم إثبات شهرة المحل الموجبة بالتكلفة أو التكلفة ناقصًا مجمع خسائر 

 انخفاض القيمة.
 

 ملموسة األخرى األصول الغير  38-10-2
تتضمن العالمة التجارية لشركة ليسيكو إنجلترا وتكاليف التطوير يتم إثباتها بالتكلفة واستهالكها على  
مدار عشر سنوات. تم ادراج ما سددته ليسيكو لبنان )شركة تابعة( فى مقابل حصولها على حق انتفاع 

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

 
 االستهالك   38-10-3

يتم احتساب االستهالك لتحميل تكلفة األصول غير الملموسة مخصومًا منها قيمتها التخريدية المقدرة 
لتلك األصول، ويعترف بعبء  باستخدام )طريقة القسط الثابت( على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة

 االستهالك كمصروف باألرباح أو الخسائر.  الشهرة ال تستهلك.
 

 االستثمارات  38-11
 

 استثمارات مالية فى شركات شقيقة 
هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها نفوذ موثر ولكنها ليست   االستثمارات فى شركات شقيقة 

شركة تابعة كما انها ليست حصة في مشروع مشترك، ويفترض وجود النفوذ الموثر عندما تمتلك الشركة  
او أكثر من حقوق التصويت    ٪ 20سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها نسبة  

تثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالت التي تظهر فيها بوضوح ان تلك  الملكية ال تمثل نفوذًا  في الشركة المس 
من حق    ٪   20مؤثرًا او بالعكس اذا كان المستثمر يمتلك بطريقة مباشرة من خالل شركات تابعة اقل من  

ا ثبت وجود هذا  التصويت من الشركة المستثمر فيها فيفترض انه ليس للمستثمر تأثيرًا قويًا بها اال اذ 
التأثير ويالحظ ان ملكية مستثمر لجانب كبير من الشركة ال تمنع بالضرورة ان يكون لمستثمر اخر تأثيرًا  

 . قويًا على الشركة المستثمر فيها 
 

تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة 
وث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة االقتناء وفى حالة حد

هذا االضمحالل ويدرج بقائمة الدخل المستقلة الدورية وذلك لكل استثمار على حده، يجوز رد 
خسائر االضمحالل الى حدود ان القيمة الدفترية لألصل ال تتعدي القيم الدفترية التي كان سيتم 

 تؤخذ خسائر االضمحالل في االعتبار.احتسابها اذا لم 
 

 عقود التأجير 38-12
هو  والهدف .اإليجار عقود  عن واإلفصاح والعرض والقياس باإلثبات المتعلقة المبادئ المعيار يحدد

 .المعامالت تلك عن بصدق تعبر بطريقة مالئمة معلومات والمؤجرون  يقدم المستأجرون  أن  ضمان
 المالي  المركز على  اإليجار عقود أثر لتقييم المالية لمستخدمي القوائم المعلومات أساسا هذه تعطي
 .النقدية للمنشأة والتدفقات المالي واألداء
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 أو عقد إيجار العقد ويكون . إيجار عقد على ينطوي  أو إيجار عقد العقد كان إذا ما تقييم العقد نشأة عند يتم
  . عوض مقابل :الزمن من لفترة محدد أصل استخدام في  حقال يحول كان العقد إذا إيجار عقد على ينطوي 

  :كل من مع جنب إلى جنباً  اإليجار عقد في لإللغاء القابلة غير الفترة باعتبارها اإليجار عقد مدة ويتم تحديد
 الخيار.  هذا  ممارسة  من  معقولة  بصورة  متأكداً  المستأجر  كان  إذا  اإليجار  عقد  تمديد  بخيار  المشمولة  الفترات  - أ 

  .الخيار  هذا  ممارسة  عدم  من  معقولة  بصورة  متأكداً  المستأجر  كان  إذا  اإليجار  عقد  إنهاء  بخيار  المشمولة  الفترات  - ب 
تمويلي،  إيجار عقد أنه أو تشغيلي إيجار  عقد أنه على بدراسة تصنيف كل عقد إيجار إما  كمستأجرتقوم الشركة  

ل إذا تمويلي إيجار عقد أنه على اإليجار عقد ويصنف  المخاطر كافة يقارب ما جوهرية  بصورة كان يحوِّ 
 إيجار تشغيلي. ويعتمد عقد أنه وبخالف ذلك يصنف العقد على العقد. محل األصل العائدة لملكية والمنافع

  .العقد شكل على  وليس المعاملة جوهر على تشغيلي إيجار عقد أو تمويلي إيجار عقد اإليجار عقد اعتبار
 " : حق االنتفاع" ألصل األولي لقياسا

  :من ”حق االنتفاع“ أصل تكلفة تكون 
 ذلك في غير المدفوعة اإليجار لدفعات الحالية اإليجار، وذلك بالقيمة عقد  اللتزام األولي القياس بلغم - أ

 يمكن تحديد كان  إذا  اإليجار عقد  في  الضمني الفائدة معدل  باستخدام اإليجار دفعات خصم ويتم.  التاريخ
فيجب ان يستخدم المستأجر سعر الفائدة  المعدل ذلك تحديد اإلمكان في يكن لم وإذا  .بسهولة المعدل ذلك

  على االقتراض اإلضافي للمستأجر.
  مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصاً  اإليجار عقد بداية تاريخ قبل أو في تمت إيجار عقد دفعات أي -ب
  المستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي -ج
 يوجد الذي الموقع وإعادة العقد، محل األصل وإزالة تفكيك في المستأجر سيتكبدها التي للتكاليف تقدير - د

 عقد وشروط  ألحكام وفقاً  المطلوبة  الحالة إلى نفسه األصل إعادة أو األصلية الحالة األصل إلى فيه
ويتكبد المستأجر التزامات لتلك التكاليف .المخزون  إلنتاج تكبدها سيتم تلك التكاليف تكن لم ما اإليجار،

  سواء في تاريخ بداية عقد التأجير او كنتيجة الستخدام األصل محل العقد خالل فترة معينة.  
 حق االنتفاع" “ألصل الالحق القياس

أصل   قياس التكلفة حيث يتم نموذج بيتم تطبيق ”حق االنتفاع“ أصل قياس يتم اإليجار عقد بداية تاريخ بعد
  :بالتكلفة ”حق االنتفاع

 القيمة؛ في هبوط خسائر مجمع وأي استهالك مجمع أي منها طروحاً م - أ
  اإليجار. عقد اللتزام قياس إعادة بأي ومعدلةً  -ب

 اإليجار عقد اللتزام األولي القياس
 في غير المدفوعة اإليجار لدفعات الحالية بالقيمة اإليجار عقد التزام قياس اإليجار عقد بداية تاريخ في يتم

 يمكن تحديد كان إذا اإليجار عقد في الضمني الفائدة معدل باستخدام اإليجار دفعات خصم ويتم .التاريخ ذلك
معدل  المستأجر يستخدم أن  فيجب بسهولة المعدل ذلك  تحديد  اإلمكان في  يكن لم  وإذا  .بسهولة المعدل ذلك

  .للشركة كمستأجر اإلضافي االقتراض
 اإليجار عقد اللتزام الالحق القياس

  :يلي ما يتم اإليجار، عقد بداية تاريخ بعد
 اإليجار؛ عقد  التزام على الفائدة لاللتزام ليعكس الدفتري  المبلغ زيادة - أ

 اإليجار؛ دفعات ليعكس مالدفتري لاللتزا المبلغ تخفيض -ب
 اإليجار ليعكس دفعات أو اإليجار لعقد تعديالت أو تقييم إعادة أي ليعكس الدفتري لاللتزام المبلغ إعادة قياس -ج

  المعدلة.  جوهرها في الثابتة
منفصل عن األصول   بشكل المالي المركز قائمة أصل حق االنتفاع والتزامات عقود االستئجار في يتم عرض

  وااللتزامات األخرى.
بصيانة االصل المؤجر والتامين عليه والينطوي عقد االيجار على اية   ستأجرالم تتضمن عقود االستئجار قيام 

  ترتيبات لنقل الملكية فى نهاية فترة االيجار.
يتم   فإنه  أكثر،)إن وجد(  أو  واحد  إيجاري  غير  أو  إيجاري  مكون  مع  إيجاري  مكون  على  ينطوي  الذي  للعقد  وبالنسبة 

المستقل   والسعر  اإليجاري  للمكون  المستقل  التناسبي  السعر  أساس  على  إيجاري  مكون  لكل  العقد  في  العوض  تخصيص 
 تختار  أن  للشركة كمستأجر  عملية، وفي نطاق ما يسمح به المعيار، يمكن  وكوسيلة   .اإليجارية  غير  للمكونات  اإلجمالي 

 كل  عن  المحاسبة  ثم  ومن  اإليجارية، المكونات  عن  اإليجارية  غير  المكونات  فصل  عدم  العقد  محل  األصل  فئة  حسب 
 .إيجاريًا واحداً  مكونا  باعتبارها  مصاحبة  إيجارية  غير  مكونات  وأي  إيجاري  مكون 
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 التأجير التشغيليةعقود 
  

 االعتراف والقياس
يتم االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير التشغيلية على أنها مصروف إما بطريقة القسط 
الثابت أو أساس منتظم آخر. ويجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر 

 تعبير عن النمط الذي تتناقص فيه االستفادة من استخدام األصل محل العقد.  
  

 االدوات المالية 38-13
 بالقيمة العادلة مبوبة مالية اصول التالية: الفئات بين المالية غير المشتقة االصول بتبويب المجموعة تقوم
 الخسائر، استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، قروض ومديونيات، واصول االرباح أو خالل من

 للبيع. متاحة مالية
التالية: التزامات مالية مبوبة بالقيمة  الفئات بين االلتزامات المالية غير المشتقةتقوم المجموعة بتبويب 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالية اخري.
 

 واالستبعاد االعتراف - المشتقة غير المالية وااللتزامات المالية االصول 38-13-1
تقوم المجموعة باالعتراف االولي بالقروض والمديونيات وادوات الدين المصدرة في تاريخ نشأتها، جميع 
االصول المالية وااللتزامات المالية االخرى يتم االعتراف بهم اوليا في تاريخ المعاملة عندما تصبح  

 المجموعة طرفا في االحكام التعاقدية لألداة المالية.   
 

باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات تقوم المجموعة  
نقدية من االصل المالي، او قامت بتحويل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية من االصل المالي  

تقم المجموعة  في معاملة تم فيها تحويل كل مخاطر ومنافع ملكية االصل المالي بصورة جوهرية. او إذا لم  
بتحويل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكية االصل المالي ولم تحتفظ المجموعة  
بالسيطرة على االصل المحول، على ان تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزامات 

 الناشئة او المحتفظ بها عند التحويل.
 

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

يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في الميزانية عندما، وفقط عندما تمتلك  
ولديها النية اما إلجراء  المجموعة حاليا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها 

 .  التسوية على اساس صافي المبالغ او االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في ان واحد 
 
 القياس  –األصول المالية غير المشتقة  38-13-2

 
 األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر:

العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبويبه كأصل محتفظ يتم تبويب االصل المالي كمقيم بالقيمة  
به ألغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف االولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او 
الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن  

اح او الخسائر عند تكبدها.  تقاس االصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او االرب
الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزيعات أرباح 

 أسهم في االرباح او الخسائر. 
 

 تحقاقالمحتفظ بها حتى تاريخ االس االستثمارات  38-13-3
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة 
باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة 

 الفائدة الفعلية. 
 

 القروض والمديونيات 38-13-4
صول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة يتم قياس هذه اال

باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة 
 الفائدة الفعلية. 
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 االصول المالية المتاحة للبيع 38-13-5
االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة يتم قياس هذه االصول عند 

مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي. بعد االعتراف االولي، يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف  
بالتغيرات في القيمة العادلة بخالف خسائر االضمحالل واثار التغيرات في اسعار صرف العمالت 
االجنبية ألدوات الدين ضمن بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتياطي القيمة العادلة، وعن استبعاد 
هذه االصول يتم اعادة تبويب االرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل 

 االخر سابقا الى االرباح او الخسائر.
 

 القياس–المشتقة  االلتزامات المالية غير  38-13-6
يتم تبويب االلتزام المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر اذا تم تبويبه كالتزام محتفظ 
به ألغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف االولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او 

ناء او اصدار االلتزام المالي يتم االعتراف بها مباشرة الخسائر، تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقت
ضمن االرباح او الخسائر عند تكبدها، تقاس االلتزامات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
او الخسائر بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في  

 و الخسائر.االرباح ا
 

االلتزامات المالية غير المشتقة االخر يتم قياسها اوليا بالقيمة العادلة مخصوما منها اي تكلفة مرتبطة 
مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام. بعد االعتراف االولي، يتم قياس هذه االلتزامات بالتكلفة المستهلكة 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

 رأس المال   38-14
 

 العادية األسهم 38-14-1
 تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم العادية يتم المحاسبة عنها بخصمها من حقوق الملكية. 

ضريبة الدخل المرتبطة بتكاليف المعاملة المتعلقة بحقوق الملكية يتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار 
 ( "ضرائب الدخل". 12رقم ) الدوليالمحاسبة 

 
 إعادة شراء واعادة اصدار االسهم العادية )أسهم خزينة(  38-14-2

المسدد مقابل اعادة الشراء والذي عند اعادة شراء أسهم راس المال المصدر فانه يتم االعتراف بالمبلغ 
يتضمن كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء كتخفيض لحقوق الملكية. االسهم المعاد شرائها 
يتم تصنيفها كأسهم خزينة وعرضها مخصومة من حقوق الملكية. عند بيع او اعادة اصدار أسهم 

ي حقوق المساهمين والفائض او العجز الناتج عن  الخزينة، يتم االعتراف بالمبلغ المحصل كزيادة ف
 المعاملة يتم عرضه ضمن عالوة االصدار. 

 
 االضمحالل  38-15

 
 المشتقة  غير المالية االصول 38-15-1

االصول المالية غير المبوبة كمقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بما في ذلك الحصص 
حقوق الملكية تقوم المجموعة في تاريخ نهاية كل فترة مالية بتقدير ما التي يتم المحاسبة عنها بطريقة 

 إذا كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل في قيمة االصل. 
 

 تتضمن االدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة االصل: 
 
 اخفاق او التأخر في السداد بواسطة مدين.  -
 المجموعة لتقبلها في ظروف اخرى. اعادة جدولة مبالغ مستحقة للمجموعة بشروط لم تكن  -
 مؤشرات على افالس المدين او الُمصدر. -
 التغيرات المعاكسة في حالة السداد بالنسبة للمُقترضين او الُمصدرين.  -
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب الصعوبات المالية. -
ية المستقبلية المتوقعة وجود بيانات واضحة تشير الى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقد -

 من مجموعة من االصول المالية.
بالنسبة لالستثمار في اداة حقوق ملكية، تتضمن االدلة الموضوعية على االضمحالل االنخفاض   -

 الهام او المستمر في القيمة العادلة عن التكلفة.  
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  :المستهلكة بالتكلفة المثبتة المالية االصول 38-15-2
إذا كان هناك ادلة موضوعية على حدوث اضمحالل في قيمة هذه االصول  تقوم المجموعة بتقدير ما 

منفردة او على المستوى المجمع. كل االصول التي تمثل اهمية نسبية بمفردها يتم تقييمها بالنسبة 
لالضمحالل منفردة، وفي حالة عدم وجود ادلة على اضمحالل هذه االصول منفردة يتم تقييمها مجمعة 

في القيمة حدث ولم يتم بعد تحديده على االصول المنفردة. االصول التي لم يتم  بشأن اي اضمحالل
اعتبارها منفردة كأصول هامة نسبيا يتم تقييمها مجمعة بشأن اي اضمحالل في القيمة. ألغراض التقييم 

 المجمع لألصول يتم تجميع االصول ذات سمات المخاطر المتشابهة معا.
 

لمستوى المجمع لألصول تستخدم المجموعة المعلومات التاريخية عن  عند تقييم االضمحالل على ا
توقيتات استرداد الخسارة الناجمة عن االضمحالل وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بعمل تعديالت إذا  
كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية توضح ان الخسائر الفعالة من االرجح ان تكون أكثر او  

 وقعة بالمؤشرات التاريخية.اقل من المت
 

يتم حساب خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلية االصلي الخاص باألصل المالي. ويتم االعتراف 

لقيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب بقيمة الخسارة في االرباح او الخسائر ويتم تخفيض ا
 مخصص اضمحالل. 

 
إذا اعتبرت المجموعة انه ال يوجد احتماالت حقيقيه لعكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قيمة االصل  

 فانه يتم اعدام القيمة ذات العالقة.
 

مع حدث يقع   إذا انخفضت الحقا قيمة خسارة االضمحالل وأمكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي
بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيمة، عندئذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة المعترف بها من قبل  

 من خالل االرباح او الخسائر. 
 

 األصول غير المالية 38-15-3
في تاريخ نهاية كل فترة مالية، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة 

االصول الحيوية، االستثمارات العقارية، المخزون، واالصول الضريبية المؤجلة( لتحديد ما إذا  )بخالف 
وإذا كان االمر كذلك تقوم المجموعة بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية   .كان هناك مؤشر لالضمحالل

 لألصل. يتم اجراء اختبار االضمحالل للشهرة سنويا.
 

صل يتم تجميع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن إلجراء اختبار اضمحالل القيمة أل
االصل والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد كبير عن التدفقات 

وحدات توليد النقد. يتم توزيع الشهرة -النقدية الداخلة من االصول االخرى او مجموعات االصول 
لى الوحدات التي تولد النقد او مجموعات هذه الوحدات لدى الشركة المكتسبة عند تجميع االعمال ع

 المقتنية والمتوقع منها االستفادة من عملية التجميع. 
 

القيمة اإلستردادية لألصل او للوحدة المولدة للنقد هي قيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع او قيمته 
هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع   االستخدامية ايهما أكبر، القيمة االستخدامية لألصل

حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود 
 والمخاطر الُمحددة لألصل او وحدة توليد النقد.  

 
لوحدة المولدة للنقد أكبر من يتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل او ل

 قيمته اإلستردادية.
يتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االرباح او الخسائر. ويتم توزيعها اوال لتخفيض القيمة الدفترية 

قيمة للشهرة الموزعة على وحدة توليد النقد، ثم تخفيض االصول االخرى للوحدة بالتناسب على اساس ال
 .الوحدةالدفترية لكل أصل في  

 
ال يتم عكس الخسارة الناجمة عن اضمحالل قيمة الشهرة في فترة الحقة.  بالنسبة لألصول االخرى، 
يتم عكس خسائر االضمحالل الى المدى الذي ال يتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها  

اضمحالل القيمة بالنسبة )بالصافي بعد االهالك واالستهالك( ما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن  
 لألصل في السنوات السابقة. 



 ليسيكو مصر
 ( )شركة مساهمة مصرية

 2021يونيو  30فى الفترة المالية المنتهية المجمعة عن  الدورية   اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

 - 38 - 

 المخصصات 38-16
تحدد قيمة المخصصات بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم قبل 
الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الُمحددة لاللتزام. الزيادة 

مة الدفترية للمخصص الناتجة عن استخدام الخصم إليجاد القيمة الحالية والتي تعكس مرور  في القي
 الوقت يتم االعتراف بها كتكلفة اقتراض.

 
 الخدمة نهاية مكافأة 38-16-1

بالمشاركة في   السيراميك األوروبىليسيكو للصناعات الخزفية و  لتابعةالشركات او تقوم الشركة القابضة 
من األجور السنوية فضاًل عن نسبة  ٪3لغ نسبة المشاركة تب. و بك لشركة نهاية الخدمةصندوق مكافأة 

عند  ها السنوي  اجتماعربح توزع للصندوق بناء على قرار الجمعية العامة في  من صافى ال  ٪ 1الى    ٪ 0.5
 إقرارها للتوزيعات.

 
 .السنة التي تتعلق بهابالعاملين باالرباح  ةتقوم سياسة المجموعة على اثبات استحقاق حص

 
 النقدية وما فى حكمها 38-17

تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة النقدية والودائع ألجل وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم 
والودائع تعريف النقدية وما فى حكمها على أنها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك  

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

 ية.مكونات بند النقدية وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقد
 

 تكلفة االقتراض 38-18
مصروفات " فى قائمة الدخل تحت بند – التى تتمثل فى مصروف الفائدة  –يتم إثبات تكلفة االقتراض 

تمويلية" فى العام التى تتحقق فيها، هذا وفي حالة تكلفة االقتراض المتعلقة بأصول ثابتة يستغرق إنشاؤها  
 لفة هذه األصول حتي تاريخ تشغيلها.أكثر من عام فإنه يتم رسملة تكلفة االقتراض ضمن تك

  
 نتائج قطاعات المجموعة 38-19

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

 مختلفة عن القطاعات األخرى.  تكون عرضة ألخطار ومنافع
 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة  38-20
 يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة طبقًا للطريقة غير المباشرة.


