














شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات
(شركة مساھمة مصریة)

قائمة التدفقات النقدیة الدوریة المجمعة
عن الفترة المالیة المنتھیة في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦

٢٠١٦/١٠/٣١٢٠١٥/١٠/٣١رقم 
دوالر امریكىدوالر امریكىاالیضاح

التدفقات النقدیة من انشطة التشغیل :
١٢٥ ٠٨١ ٣٩١٥ ٢١٨ ٢صافي ربح الفترة

یتم تسویتھا بما یلى 
٧٢٩ ٢٩٠ ٨٠٠٥ ٧١١ ٤(٨)اھالكات

(٢٥٧ ٧٨ )(٨٨٦ ٥٦ ) ارباح  بیع أصول ثابتة
١٨٩ ٢٦٥ ٣١٠٧ ١٥٨ ٧(٣٥)فوائد ومصروفات تمویلیة

(٢٧٤ ٧٣٠ )(١٤٥ ٤٢٩ )(٣٥)فوائد دائنة 
٣٨٢ ١٣٠ ٢١٠ ١١٨ (١٥)استھالك أصول أخري

-٠٤٨ ٠٤٦ ٣(٣٢)خسائر من بیع استثمار مالى متاح للبیع 
(٦٨٧ ٨٦٣ ٢ )(٥٢٦ ٨٥٩ ٢)تسویات على االرباح المرحلة

٢٤٨ ٣٥٣ (٤٢٩ ٣٢ )(١٣)حصة المجموعة من نتائج اعمال المشروعات المشتركة
٤٠٠ ٨٦ ٤١٩ ١٤٣ (٢٩)مخصصات مكونھ 

التغیر في 
٥٣٣ ٠٢٧ ٧٨٣٤ ٦٧٧ ٦التغیر في المخزون

(٥٠٦ ٦٧٩ ٤)(٢٤٩ ٥٣١ ١٧)التغیر في المدینون واالرصدة المدینة االخرى
(٣٩٦ ٢٢٥ )(٩٤١ ١٨٦ )التغیر في مدینو شراء استثمارات

(٢٦٨ ٦٩ )٣٨٨ ١٨٢ التغیر فى المستحق من اطراف ذوى عالقة
(٠٢٢ ٨٤٤ )٦٢٧ ٣٩٥ ١التغیر في الدائنون واالرصدة الدائنة االخرى

  (١٢٩ ٨٠ )٥٢٦ ٣٠٣ التغیر في اصول ضریبیة مؤجلة

٠٦٧ ٦٦٤ ٣٢٦١٢ ٨٥٩ ٤النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل
(١٣٢ ١٢٠ ٦)(٣٢٥ ٤٥٠ ٧) فوائد ومصروفات تمویلیة مدفوعة

٩٣٥ ٥٤٣ ٦(٩٩٩ ٥٩٠ ٢)صافى النقدیة (المستخدمھ فى )الناتجة من انشطة التشغیل
التدفقات النقدیة من انشطة االستثمار :

(٨٩٠ ٨٥٣ ٢)(٥٤٦ ٨٠٨ ٣)مدفوعات لشراء اصول ثابتة ومشروعات تحت التنفیذ
٠١٥ ١٠٢ ١٨١ ٥٦٦ ١مقبوضات نقدیة من بیع أصول ثابتة

-٢٦٠ ٧٢٩ ٢٣مقبوضات نقدیة من تحت حساب بیع استثمارات مالیھ متاحھ للبیع
(١١٥ ٤١٣ ٦)٨٧٠ ٨٣٢ ٣التغیر فى اذون خزانة تستحق بعد ثالثة أشھر

(٩٩٠ ١٦٤ ٩)٧٦٥ ٣١٩ ٢٥النقدیة الناتجھ من (المستخدمة فى) انشطة االستثمار
٨٦٨ ٤٦٣ ٩٠٩ ٤٠٨ فوائد دائنة محصلة

(١٢٢ ٧٠١ ٨)٦٧٤ ٧٢٨ ٢٥صافي النقدیة الناتجھ من (المستخدمة فى) انشطة االستثمار
التدفقات النقدیة من انشطة التمویل :

(٠٥٠ ٠٩٣ ٣)(٠٦٤ ٥٢٩ ٢)التغیر في الحقوق غیر المسیطرة
(٠٩١ ٩٩١ ١٨)(٠٣٢ ٩٥٨ ٢١)التغیر في القروض طویلة االجل

٦٩٥ ٣٦١ ٤(٧٩٩ ٥٣ )التغیر في القروض طویلة االجل ـ الجزء المتداول
(٣٩٧ ١٣٠ )٩٠٣ ٧١ التغیر في القروض قصیرة االجل
٥٢٣ ٠٩٢ ٧٩٧٢ ٠٢٣ ١٣التغیر في بنوك تسھیالت ائتمانیة

٦٥٢ ٦٩٥ ٣(١٣١ ٩٣٢ ٣)التغیر في االلتزامات االخري
١٣٨ ٦١٣ ١٥٥ ٢١١ التغیر فى االلتزامات االخري - الجزء المتداول

٠٢٠ ١ (٦٩٧ ١٩ )التغیر في األصول طویلة األجل الخاصة بمجموعة البیرد
(٥١٠ ٤٥٠ ١١)(٨٦٨ ١٨٥ ١٥)صافي النقدیة المستخدمھ فى  انشطة التمویل

(٦٩٧ ٦٠٧ ١٣)٨٠٧ ٩٥١ ٧صافي  الزیاده (النقص) في النقدیة وما في حكمھا خالل الفترة
٦٠١ ٤٠٥ ٣٠     ٢١,٧٥٩,٧٥٠النقدیة وما في حكمھا في اول الفترة

٩٠٤ ٧٩٧ ٥٥٧١٦ ٧١١ ٢٩(١٩)النقدیة وما في حكمھا في نھایة الفترة

ً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الدوریة المجمعة وتقرأ معھا . * السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات المرفقة من صفحة (٦) إلى (٣٣) تعتبر جزءا
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 شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات 

 منطقة حرة –شركة مساهمة مصریة 
 المجمعةالدوریة المتممة للقوائم المالیة  اإلیضاحات

 ٢٠١٦ أكتوبر ٣١المالیة المنتهیة فى  الفترةعن 
 
 نبذة عن الشركة   -١
 الكیان القانوني والنشاط ١-١

 
وفقًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار  –مة مصریة شركة مساه –تأسست شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات 

 . ١٦/١/٢٠٠٦وذلك بتاریخ  . بنظام المناطق الحرة ١٩٩٧) لسنة ٨رقم (
 

(شركة تابعة) بجلسته  –منطقة حرة  - شركة مساهمة مصریة –قرر مجلس إدارة الشركة السویسریة للمالبس الجاهزة 
الشركة إلى شركتین مساهمتین (شركة قاسمة وشركة منقسمة) بنظام المناطق الحرة  تقسیم ٢٠٠٥یونیو  ١٨المنعقدة بتاریخ 

بذات المساهمین وبنفس نسب المساهمة في رأس المال المصدر للشركة في تاریخ التقسیم وعلى أن یتم التقسیم على أساس 
لشركة القاسمة بنشاط االستثمار في ، على أن تختص ا ٢٠٠٥یونیو  ٣٠القیمة الدفتریة ألصول والتزامات الشركة كما في 

األوراق المالیة وتختص الشركة المنقسمة بنشاط تصنیع المالبس الجاهزة وقد وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة 
. وقد تم اعتماد إصدار الموافقة النهائیة  على اقتراح مجلس اإلدارة المذكور ٢٠٠٥ أكتوبر ١٤بجلستها المنعقدة بتاریخ 

 . ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤ى قرار التقسیم من قبل الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة في عل
 

   تم تعدیل اسم الشركة القاسمة إلى شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات والتأشیر بهذا التعدیل بصحیفة االستثمار في
 . ٢٠٠٦ینایر  ١١
 

 . ١٦/١/٢٠٠٦بتاریخ  ١٧٤٢٦م بالسجل التجاري للشركة تحت رق تم تسجیل التعدیل
  . بالسجل التجاري بدأ من تاریخ تسجیل هذا التعدیلسنة ت ٢٥مدة الشركة 

 
ود رة الدكتور/ عالء أحمد عبد المقصجمهوریة مصر العربیة ورئیس مجلس اإلدا –الشركة المنطقة الحرة بمدینة نصر  مقر

 . عرفه
 

 . قابضة شركة ستشاراتواال ستثماراتلالتعد شركة العرفة 
 

 غرض الشركة  ٢-١
مزاولة نشاط االستشارات المالیة واإلداریة واالستثمار في رؤوس أموال الشركات األخرى المصریة واألجنبیة والمساهمة في 

 . إعادة هیكلة الشركات وتقدیم الدعم الفني واإلداري لها
 

 القید ببورصة األوراق المالیة ٣-١

 . مصریةال األوراق المالیة ةبورصبمقیدة الشركة 
 

 أسس اإلعداد    -٢
 االلتزام بالمعاییر والقوانین   ١-٢

 . تم إعداد القوائم المالیة المجمعة للشركة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة وفي ضوء والقوانین المصریة الساریة
 . ١٢/١٢/٢٠١٦بتاریخ  ةتم اعتماد القوائم المالیة من قبل مجلس االدارة بجلسته المنعقد

 
 القیاسأسس   ٢-٢

علــى أـساس التكلفــة التاریخیــة فیمـا عــدا األصــول وااللتزامـات التالیــة والتــي تـم إثباتهــا بالقیمــة  المجمعــة أعـدت القــوائم المالیـة
 : العادلة

 االستثمارات المالیة المتاحة للبیع والمدرجة بالقیمة العادلة . 
 العقود اآلجلة والمدرجة بالقیمة العادلة . 

 . )٤یاس القیمة العادلة موضحة فیما بعد (إیضاح رقم الطرق المستخدمة في ق
























































