
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   إلستشاراتشركة العرفة لإلستثمارات وا
 (  بنظام المنطقة الحرة العامة )شركة مساهمة مصرية

 
 المالية المنتهية   السنةالقوائم المالية المجمعة عن 

 عليها الحسابات امراقبوتقرير  2020 يناير 31 في
 

 



 

 
 

   إلستشاراتشركة العرفة لإلستثمارات وا
 (  المنطقة الحرة العامة بنظام )شركة مساهمة مصرية

 
 المالية المنتهية   السنةالقوائم المالية المجمعة عن 

 عليها الحسابات امراقبوتقرير  2020 يناير 31 في
 
 

 الصفحة المحتويات                                                            
  

 3-1 الحسابات امراقب اتقرير 
 

 5-4 ةالمجمع  قائمة المركز المالي
 

 6 المجمعة  قائمة الدخل 
 

 7 الشامل المجمعةقائمة الدخل 
 

 9-8 فى حقوق الملكية المجمعة اتالتغير قائمة 
 

 10 المجمعة قائمة التدفقات النقدية
 

 56-11 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعةالسياسات المحاسبية و 
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   تإلستشاراشركة العرفة لإلستثمارات وا
 )شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة(

 2020يناير  31في  المجمعةالمالي  ركزالممة قائ – تابع
 

 2019يناير  31    
بعد تسويات الهيئة   2020اير ين 31 حاــضـيإ 

 لالستثمار العامة 
 يكيأمر  ردوال  دوالر أمريكي رقــــم 

     االلتزامات
       اولةدتغير الم تااللتزاما

 21  011  106      305 409 12 ( 24) (، 18-40)   الجل يلة  و طض قرو 
 1  030  924        3  500  853 ( 19-40)  ق دفع طويلة الجل اأور 
 4  546  724        053 613 12 ( 25) ، ( 19-40)  لة الجل طوي يخر أ ماتزاالت

 26  588  754      211 523 28   داولة متال غيرت اامتز لالا وعمجم
     

     المتداولة امات تز لالا
 1  866  164        665  082   ( 27(،) 20-40)  المخصصات  

 195  940  411  215  101  416 ( 3-8-40)  ارصدة دائنةبنوك 
 813 144 61          61 584 978 ( 26(،) 19-40)  رى  ائنة أخد ن وأرصدةو دمور 
 1  177  510      090 771     ( د 22-40)        المستحقة  الدخل بة يضر 
ائتمانية  تيالوتسه ض ط قرو اسأق

 عام   لخال اددسال تستحق
 (40-18 (،)24 ) 10 641 731   

 

     598  324  9 

 496 453 269    297 764 288  تداولة المااللتزامات  مجموع
 222 337 396  593 986 411  امات لتز الاو ية كإجمالي حقوق المل

 
 . عة المجم ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية  56( إلى ) 11من ) والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات  اإليضاحات   ▪
 .ق"مرف" حسابات ابمراق ا تقرير  ▪
   2020 وماي 21 التاريخ: ▪

 
 اإلدارة والعضو المنتدب مجلس يس ئر  المدير المالي 

  
  

 الدكتور / عالء احمد عبدالمقصود عرفة الدين  محمد محمد محي  محاسب /
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   تإلستشارااشركة العرفة لإلستثمارات و 
 امة(الع )شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة

 2020يناير  31المالية المنتهية في  السنة عن ةعممجال دخـللا قائمـة
 

 2019يناير  31    
 

 2020 نايري 31 احضـإي
بعد تسويات الهيئة  

 لالستثمار العامة 
 دوالر أمريكي  أمريكير دوال مــــــــقــر  

 236  554  009      224  997  100   ( 4،) (   21-40)  لنشاطإيرادات ا
 ( 151  616  597)   ( 989 813 146)  ( 5،) ( 22-40)  النشاط ةلفتك

 84  937  412      111 183 78    شاط نلبح ال ر مجم
     

 5  374  054      3  437  915 ( 6)  ىت أخر اداإير 
 ( 55  846  822)   ( 52  778  654)  ( 7(،) 22-40)  ع لتوزيوايع البت مصروفا
 ( 25  941  998)   ( 21  734 133)  ( 8(،) 22-40)  ة عموميو  رية إداات مصروف
 ( 1  404  061)   ( 435  271)  ( 9(،) 22-40)  ى أخر  تمصروفا

 7  118  585      7  273  367  لمن التشغي جةتاالن باحاألر 
     

تائج أعمال  من ن جموعةالمة حص
 المشتركة  عاتشرو لما

 26  690    726 28   ( د -40-1) 

  تائج أعمال ة من نوع جمالمة حص
 شقيقة شروعات الم

 --  (012 280) ( د -40-1) 

 9  975  159    291 920 21   ( 10،) ( د 21-40)  ويليةات تمإيراد
 ( 12  572  011)   (759 971 12) ( 11،) ( ب 22-40)  يةمويلتمصروفات 

 4  548  423        15  970  613    ئب ضرالقبل ا حبار ألا
 ( 1  177  510)   (098 771) ( د 22-40)  ضريبة الدخل  

 ( 286  111)   796 5   ( ه 22-40)  الضريبة المؤجلة 
 3  084  802      311 205 15  ريبة د الضبع مالعا أرباحصافي 

     لى:يكما  تم توزيعهيو 
 3  398  840    15  082  576  ة بضاالق مى الشركةنصيب مساه

 ( 314  038)     122  735    لمسيطرة غير ا   الحقوق نصيب    
 3  084  802      311 205 15   العامأرباح صافى 

 
 .معةمجال ةيتعتبر متممة لهذه القوائم المال(  56( إلى ) 11) من  ة بالصفحات سبية المرفقمحاوالسياسات الت حايضاإلا ▪
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   إلستشاراتواشركة العرفة لإلستثمارات 
 نظام المنطقة الحرة العامة(مصرية بمساهمة كة  )شر 

 2020ير ينا 31ة في المنتهي المالية السنة عن المجمعةالشامل قائمـة الدخـل 
 

 2019 رنايي 31    
تسويات الهيئة د بع  2020اير ني 31 إيضاح  

 لالستثمار العامة 
 دوالر أمريكي  ريكيأم رالو د ـم ـ ـــــ رق  

     
 3  084  802      311 205 15  عام صافي أرباح ال 

     : خر األ امل  ش ل خل ا لد ا   بنود 
 1  616 883   (160 340)  ( ة يزي النجل   وعة بيرد دية )مجم أثر أداه تحوط تدفقات نق 

 3  081 205   705 186  ( ة ي ز لي نج وعة بيرد ال م ج م الخاص )   اعد لتق م ا ية لنظا كتوار باح إ ر أ 
 ( 2  804  782)   (545 195 7) (40-3) ية نب ت االج كيانا ق ترجمة ال فرو 

 4  978  108    311 856 7    م ا ع ال إجمالي الدخل الشامل عن  
     عة كما يلي: ي ز و ت يتم  

 5  292  146    558 733 7  لقابضة ا   ة ك شر اهمى ال س م   وق حق يب  ص ن 
 ( 314  038)   753 122  ر المسيطرة  ي غ   قوق نصيب الح 

 4  978  108    311 856 7    م عا ال عن    ل دخل الشام ل لى ا اجما 
 

الية  ذه القوائم الم تعتبر متممة له ( 56( إلى ) 11)  من والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات ات اإليضاح  ▪
 . ة جمع م ل ا 
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   ستشاراتإل واستثمارات لإللعرفة ة اكر ش
 منطقة الحرة العامة(اهمة مصرية بنظام المسة  رك)ش

 2020اير ني 31المالية المنتهية في  السنة  عنعة المجم في حقوق الملكية اتر يغالتقائمة 
   

  يـــالـــاإلجم
 غيرالحقوق 

 مسيطرةال

 ي  ــ ــ ف ا ـــــ ص  
  ي ساهم حقوق م 

 شركة القابضة ال 

 

 ي ــــفاـــــص
  عاملا حأربا

 جمةر تفروق 
 يةالكيانات االجن

 
 

عن  تج  لنا فرق ا ل ا 
  لتغير اء وا إقتن   ليات عم 

كية  مل   ص ص في ح 
 تابعة    شركات 

  خزينةأسهم   طيات تيا االح   حلة ح المر األربا   )تحت سيطرة مشتركة( 
   رأس المال 

  ع المصدر والمدفــــو 
  مريكي أ دوالر    أمريكي الر  و د   ريكي م أ ر  دوال   دوالر أمريكي   ي أمريك ر  دوال   ي أمريك   ر ال دو   ريكي الر أم و د   ي الر أمريك و د   ر أمريكي ال و د   يكي دوالر أمر 

 2018 يرفبراأول  يد فيرصال   94  050  000  ( 1  161  530)     99  983  170    28  230  744  ( 27  651  899)   ( 42  468  498)     6  586  682  157  568  669  10  240  744  167  809  413  
 ةشركال ساهمىم الت معاممع                   
 2018يناير  31 ية فيلمنتهلمالية اا ح السنةباأر ال إقف --  --  --    6  586  682  --  --  (   6  586  682)   --  --  --
 2018يناير    31  في   ة هي لمنت ة المالية ا سن ل ا عن  ة  دي أرباح نق توزيعات   --  --    167  978  ( 167  978)   --  --  --  --  --  --

 اتويتس --  --  --  ( 8  784  942)   --  --  --  ( 8  784  942)   --  ( 8  784  942) 
 لشركةى امع مساهم مالى معامالتجا --  --    167  978  ( 2  366  238)   --  --  ( 6  586  682)   ( 8  784  942)   --  ( 8  784  942) 
 مل لشاا لدخالبنود                    

  2019 ريناي 31في حاربصافى ال --  --  --  --  --  --    3  398  840  3  398  840  --    3  398  840
 لشامل الخرا للدخد ابنو  --  --  --    4  698  088  --  ( 2  804  782)   --  1  893  306  --    1  893  306

 عةتابالشركات المسيطرة في الغير وق حقالب نصي --  --  --  --  --  --  --  --  ( 618  047)   ( 618  047) 
  الشامل  خلإجمالي الد --  --  --    4  698  088  --  ( 2  804  782)     3  398  840  5  292  146    ( 618  047)   4  674  099  
 2019 يناير 31ي يد فصافى الرص   94  050  000  ( 1  161  530)     100  151  148    30  562  594  ( 27  651  899)   ( 45  273  280)     3  398  840  154  075  873    9  622  697    163  698  570  
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   إلستشاراتإلستثمارات واشركة العرفة ل
 منطقة الحرة العامة(ية بنظام المة مصر مساه  ةرك)ش

  2020يناير  31المالية المنتهية في  السنة  عنعة المجم يةق الملكفي حقو التغيراتقائمة 

  يـــلاـــاإلجم

 
 
 

غير حقوق ال
  يطرةالمس 

صافي حقوق 
ة ركهمي الش مسا

 القابضة

 

 يــــفاـــــص
  العام أرباح

الكيانات ترجمة  وقفر 
 االجنبية

 
 

  ليات عن عم تج  لنا ا   فرق ل ا 
في حصص    لتغير اء وا إقتن 

 تابعة   ملكية شركات 
  خزينة أسهم  طيات االحتيا   حلة ح المر األربا   )تحت سيطرة مشتركة( 

 س المال أ ر 
  ع ـو ــ فـ المصدر والمد 

  مريكي أ دوالر    أمريكي الر  و د   ريكي م أ ر  ال و د   دوالر أمريكي   ي دوالر أمريك   ي ريك دوالر أم   الر أمريكي و د   الر أمريكي و د   كي ري م أ ر  ال و د   دوالر أمريكي 
 2019 فبرايرأول في  ديصر ال   94  050  000  ( 1  161  530)     100  151  148      30  562  594    ( 27  651  899)   ( 45  273  280)     3  398  840  154  075  873      9  622  697    163  698  570

   مارإلستثل العامة ةسويات الهيئت --  --  ( 70  409  272)     6  546  467    --  --  --  ( 63  862  805)     459  207  ( 63  403  598) 
ويات بعد تس  2019 فبرايرل أوفي  صيدر لا   94  050  000  ( 1  161  530)     29  741  876      37  109  061    ( 27  651  899)   ( 45  273  280)     3  398  840    90  213  068    10  081  904  100  294  972

 الهيئة
 الشركة ساهمىمعامالت مع م                   

       في يةلمنتهلمالية اا إقفال أرباح السنة --  --  --    3  398  840  --  --  ( 3  398  840)   --  --  --
 2019يناير  31

 ينة بيع أسهم خز  --  1  161  530    ( 890  207)   --  --  --  --    271  323  --    271  323
 ابعة االستحواذ على اسهم شركات تأثر  --  --  --  --  ( 205  761)   --  --  ( 205  761)   --  ( 205  761) 
 (741  245 ) 
 

--   (741  245 )  -- 
 

-- 
 

 (741  245 ) 
 

-- 
 

الى مشترك وع مشر  فيحول استثمار تاثر  --  --  --
 عة كات تابشر 

 رالهيئة العامة لالستثما على  اتويست --  --    7  148  018  ( 11  950  968)   --  --  --  ( 4  802  950)   --  ( 4  802  950) 
 تابعة(كة ال)الشر ى االرباح المرحلة علتسويات  --  --  --  ( 1  776  541)   --  --  --  ( 1  776  541)   --  ( 1  776  541) 
 لشركة همى ا مع مسا   ت ال م مالى معا ج ا  --  1  161  530    6  257  811    ( 10  328  669)   ( 451  502)   --  ( 3  398  840)   ( 6  759  670)   --  ( 6  759  670) 
 لشامل ا دخلبنود ال                   
  2020 يناير 31يف حاربصافى ال --  --  --  --  --  --  15  082  576  15  082  576    --  15  082  576  
 بنود الدخل الشامل االخر --  --  --  ( 153  455)   --  ( 7  195  545)   --  ( 7  349  000)   --  ( 7  349  000) 
 التابعة ركات  في الش   حقوق الغير مسيطرة ل ا   يب نص  --  --  --  --  --  --  --  --  ( 6  569  793)   ( 6  569  793) 
 مل الشا الدخل يلماإج --  --  --  ( 153  455)   --  ( 7  195  545)   15  082  576      7  733  576    ( 6  569  793)     1  163  783  
 2020اير ني 31 د فيصافى الرصي   94  050  000  --  35  999  687      26  626  937    ( 28  103  401)   ( 52  468  825)   15  082  576    91  186  974    3  512  111    94  699  085  

 
 ةجمعالم ةيئم المالر متممة لهذه القواتبتع  ( 56( إلى ) 11من ) صفحات رفقة بالية الممحاسبوالسياسات الحات اإليضا ▪



 

 
 

- 10 - 

  2020يناير  31المالية المنتهية في  السنة عنالمجمعة  لنقديةقائمة التدفقات ا (مة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامةمساه شركة)   تشاراتإلس ات واكة العرفة لإلستثمار ر ش 
 2019يناير  31
  حاـإيض  2020يناير  31  ويات الهيئة تس  بعد

  مرقــ  ريكي ر أم دوال  دوالر أمريكي 
 لالتشغي من أنشطةالتدفقات النقدية        

 المسيطرة غير قحقو الالضرائب و ل قبأرباح العام صافي    15  082  576    3  398  840  
 يتم تسويته كما يلي:      
 الثابتة الصولالك هإ ( 12)    5  695  007  5  882  515  
 ةتبأصول ثا الية من بيعباح رأسمر أ ( 6)  ( 664  555)   ( 927  809) 

  بيةنجالعمالت الفروق ترجمة  ( 10)  ( 810  121)   --
 جير تأود الة عن عقلناتجيات االتسو  ( 25)   ( 3  952  220)   --
 شقيقةشركات  – حولأثار الت   1  930  592  --
 تابعةشركات  –أثار التحول    ( 44  205)   --
 هرةفى الش اضمحالل ( 14)     203  990  --

 متاحة للبيعة مالي تإستثمارا التغير في ( 15)   ( 181  815)   --
 ة مؤجلةضريبيأصول  ( 18)   253  286  111  
 ء والمدينونالعمال قيمة في لالاإلضمح خسائر ( 22)   ( 505  462)   19  539  690  
 ل العامكونة خالمخصصات م ( 27)   86  400  1  158  647  
 المستخدم من المخصصات ( 27)   ( 1  287  483)   ( 54  351) 
 ض منهار مخصصات إنتفي الغ ( 27)   --  ( 132  566) 

 أجنبيةت فروق ترجمة كيانا ( 40-3)   ( 7  195  545)   --
 تابعة )تحت السيطرة مشتركة(ناء شركات قتعمليات إالتغير في ناتج  ( 34-1-4)   ( 451  502)   --

 تسويات    --  ( 8  784  942) 
 تمويليةائد ومصروفات فو  ( 11)   12  971  759  12  572  011

 ةيار جتعلمات  –أصول غير ملموسه  تهالكسإ   --  2  622  459  
 أرباح إكتوارية    --  3  081  205  
 من نتائج أعمال المشروعات المشتركة    مجموعة حصة ال    --  ( 26  690) 
 ت نقدية  تدفقا تحوط    أداه   إستخدام أثر     --  1  616  883  
 دائنة إيردات فوائد ( 10)   ( 6  971  801)   ( 5  679  842) 
  161  552  34    868  905  13    
 التغير في المخزون ( 21)   6  670  744    ( 7  793  058) 
 والمستحق من أطراف ذات عالقة ء والمدينون التغير في العمال ( 22)     14  778  198  ( 14  590  703) 

 ذ ال تحت التنفي التغير في أعم  ( 20)   ( 3  779  499)   --
 ة ت عالق ف ذا طرا ل ة ألخري والمستحق  ئن دا ال   ة رصد وال   ن وردي ي الم ير ف التغ  ( 26)   ( 6  411  917)   ( 3  705  362) 
 شطة التشغيلأنة من صافى النقدية الناتج   25  163  414    8  463  038  
 ية مدفوعة ومصروفات تمولفوائد  ( 11)   ( 12  971  759)   ( 8  125  635) 
 لمدفوعةدخل اة الضريب   ( 1  177  510)   ( 973  094) 
 ة التشغيل شط أن (    في   ة خدم ت س )الم / المتاحة من    دية ق صافي الن    11  014  145    ( 635  691) 
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار      
 فيذ  التن   مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت  ( 13(،) 12)   ( 6  133  562)   ( 4  015  196) 
 تةباول ثع أصيبضات من بو مق ( 12)   1  077  391  1  147  709  

 عيبمتاحة لل ت ماليةماراإستث ( 15)   322  893  --
 مشتركةإستثمارات في مشروعات  ( 16)   650  076  --

 ةيقفي شركات شقرات ثماإست ( 17)   ( 4  940  454)   --
 تجاريةمات عال –ات أصول غير ملموسة مدفوع ( 19)   ( 108  904)   --
 زيةبيرد ألنجليمجموعة  – جلة أليلخري طو أصول أ )××(   ( 4  463  712)   --

 أشهرذون خزانة تستحق بعد ثالثة ن أ( متافوعمد) مقبوضات    1  645  434  10  129  858  
 إيرادات فوائد محصلة ( 10)   6  971  801  5  238  393  
 أنشطة االستثمار المتاحة من    / في(  تخدمة  )المس   النقدية   صافي    ( 4  979  037)   12  500  764  
 نشطة التمويلالتدفقات النقدية من أ     
 لجال يلةقروض طو  ( 24)   ( 8  601  801)   ( 22  553  604) 
 مسيطرة تغير في الحقوق الغيرلا   ( 6  569  793)   ( 618  047) 
 تسهيالت إئتمانية وكصافي المقبوضات لبن ( 23)   19  192  215  48  670  055  

 لالجويلة ط –أوراق دفع  ( 26)   2  469  929  --
 بيع اسهم خزينة    1  161  530  --
 ل عام  السداد خال   تحق تس   ة ي مان ئت وتسهيالت إ ط قروض  سا أق  ( 24)   1  317  133  --

 يلة الجل و ط ت أخري  إلتزاما  ( 25)   8  066  329  ( 1  958  957) 
 التمويل   شطة ن أ   المتاحة من   صافي النقدية    17  035  542  23  539  447  
 العامحكمها خالل    ية وما في في التغير في النقد ا ص    23  070  630  35  404  520  
 ماعالها أول ما في حكمو ة يدالنق ( 23)   55  506  176  20  101  656  
 عاملا كمها أخرا في حية ومالنقد ( 23)   78  576  806  55  506  176  

 
 . المجمعة المالية    وائم لهذه الق   ( تعتبر متممة 56( إلى ) 11من ) حات  والسياسات المحاسبية المرفقة بالصف اإليضاحات   ▪
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 اهطتالشركة وأنش امة عنة عنبذ -1
   
 القانونى نايالك 1-1
 

ات انام قانون ضموفقا لحك -ية مصر  ة مساهمةكر ش -ت فة لإلستثمارت واإلستشارار علا ةشرك تأسست -
 ة.بنظام المناطق الحر  2017( لسنة 72والمستبدل بالقانون ) 1997( لسنة  8اإلستثمار رقم )  زفوحوا

 
 تاانمضنون ام ققا لحكافو  - ةير مص ةشركة مساهم - تاشار إلستات و ستثمار إلل عرفةلا ةشرك تسستأ -

 .ةر ح ال قناطلما امنظب 2017نة ( لس72قانون )لاب لمستبدلاو  1997  ةن( لس8م )رق مارستثفز اإلاو وح
 

        – رةة حقنطم -اهمة مصرية شركة مس -ة لجاهز بس امالللية سر ويركة السالش رةاداقرر مجلس  -
ن )شركة  تيهمسامين تشرك لى ا ةيم الشركسقت 2005 وينيو  18بتاريخ  ةدعقلمنا هتسلبج  (ةبعتا)شركة 

أس المال  ر  ىة فهماسمالنسب  سنفوب نيممساهت الرة بذالحا  قاطمنلاظام  نب( سمةمنق ة كر قاسمة وش
ت امزاالتل و لصو رية دفتالمة يلقلى أساس ام التقسيم عيت ان وعلىسيم لتقيخ اتار فى  در للشركةمصال
  مالية لراق االو فى  تثمارساإل طبنشاسمة قا ال تص الشركةخأن ت ىعل ، 2005يونيو  30 فى كما ةكر شلا

ة  شركة للير العادي غ معية العامةجلاقت واف دة وقاهز الجس بالمع التصنيبنشاط ة مسقمنال ةشركال صوتخت
صدار  ا ادعتمم ا ت دق و  ور.كذلمة ادار اال مجلساح تر اق ىعل  2005وبر أكت  14اريخ بت قدةلمنعها الستبج
 . 2005ر  مبوفن 24  ىفالحرة  قمناطوال راستثمة لإليئة العامهلا  لبمن قسيم تقال على قرار ةهائينلا ة قوافالم

 
بصحيفة ل بهذا التعدي يرالتأشوتم  تار تشاإلسوا تاستثمار إلل شركة العرفة ىل ة ا سماقلة الشركا مسا ليدتع مت -

 . 2006ناير ي 11فى  رثماتساإل
    

 . 1/2006/ 16 خريتا ب 17426رقم   تحارى تجتلال لسج للشركة با يلعدتلل ايجستتم  -
  
       ى سنة وتنتهى ف ل كمن  ريافبر  أول من أ دتب ةمجة الداللشرك ية للماة انسة ال كر ى للشاالساسنظام  للوفقاً  -

 (. 55)  ةة مادلتالية السنا منناير ي 31
 

 .رىاجت لل السجبا ليدالتع ال هذيخ تسجيار ت مندأ تبنة س 25 لشركةمدة ا -
 

 .ية مصر العربرية و هجم –ر ة نصنديبمرة الح نطقةملا ةركالشر مق -
 

 . فه ر ع دو صمقال عبدأحمد   ءالع /ور تكالدتدب والعضو المن ةر االدامجلس  رئيس -
 

 . 2020 مايو 21كة بتاريخ ر شارة الدمجلس إر من اد صة لإلائم الماليو قال ادتم إعتم -
 
    ركةغرض الش 1-2

 الجنبيةالمصرية وا خرىالركات ارؤوس أموال الش ىفستثمار الواالدارية واالمالية  الستشاراتمزاولة نشاط ا
 .ى لهاار الفنى واالد الدعم فى اعادة هيكلة الشركات وتقديم والمساهمة

 
 القيد ببورصة االوراق المالية 1-3

 . ورصة الوراق المالية المصريةببالشركة مقيدة 
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 الحرة ( بنظام المنطقةةيمصر اهمة  سكة م مارات واإلستشارات )شر ستثلإل لعرفة ة ا من شركإندماج كالا  1-4
وشركة  ( )شركة مندمجة اهزةجلالبس اصناعة الم يف مجة( وشركة العرفة لإلستثمار شركة دا مة )العا
في إلستثمار  مشة )شركة مندمجة( وشركة العرفة لة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واألق العرف 

 الجاهزة )شركة مندمجة( بس مالزيع الوتو تسويق 
 

        من ولال خير عتمد بتاملحرة والااطق والمن تثمارسلإلة امعلا ة لهيئكلة من اشملة اجنلار القر  رصد
شركة  مع اجندماال رضغب تاليةال تاكتزامات الشر لال و لصو  المبدئى يرقدتلا ن م تحققلل  2019 يولو ي

  العرفة  شركة من  الً ع  كم ة جة دامشرك ية(مصر مة اهسمكة )شر  تار اتشإلساو  تامار تثسلإل رفةالع
  وشركة (ةمجدنم كةر ش)ة حر  ةقمنطرية( صمساهمة م كة)شر ة شقمواال جنسيوال زلغلاة عافى صن مارثتسإلل

كة  ( وشر مجةشركة مندة )حر  طقةنم (يةر صمساهمة م ةكر الجاهزة )ش سبمالعة الفى صنا مارتثسإلل فةالعر 
 (جةمدكة منر ش) ةر ة حطقمنة( ير مة مصاهسمة )شرك ةز هالجا بسالالميع توز و  قيتسو فى  رثماستلإل رفةعال
ذة  المتخ. 2018ربتو أك 31 ي ف ندمجة لمات اركلشاو  ةج مالدركة اشللمالية ل ا لقوائم ل اً فقرية و تالدفم قيلاك بلذو 
       فيمجة دا ال ةشركال تاشار إلستاو  اتتثمار س إلفة لعر الية لشركة ملكال قحقو ى فاوتحديد ص .جاندماسًا لالسأ

ة خمس سعمائةون وتيمل نبعو أر ة و ة ست)مائ ريكىمأر الو د  146 935 721 غبلمب  2018 ركتوبأ 31
 رامثستعرفة لإللا ركةفي ش القليةوق حق ىف اوص( كىريالر أمون دو ر شعو  ى دحة وائاموسبعألف  الثونوث

 ثوناحدى وثال) يكىامر  دوال 31 971 885 لغبمب عجزة دمجشركة من هزةلجاس ابمالة الصناعفى 
ى ف ستثمارإلة العرفة لوشرك (كىير أم ردوالنون وثما خمسة ةئماانوسبعون وثم ىحدائة ماعستو  نمليو 
 ائةبعموس ف ل)ستة عشرة أ ىريكر أمدوال 16 753 غلبم ندمجة مة شركشة القماو  جيسنلال و ز غلااعة صن
ة  كر الش) ترااشتسإلوا اتمار ستثإلل ةفر الع ركةشات ر ثماإستيمة ق ادستبعا بعدى( والر أمريكون دوخمسثة وثال

           (ةندمجملاركة )الش واالقمشة الغزل والنسيجة عاصن فى رامتثسلإلة ف ر عال ة كر ى شف الدامجة( 
ر  دوالعون أربئة و ماثالثف و أل نبعة وسبعو سو  يونن ملانثفقط ا)ى يكر مأ  دوالر 2 077 340 ة لغابلوا
         ية( صر ممة اهسم ة كر ش) ةز اهجلبس االمالزيع وتو ويق ستى ف رثماستفة لإلالعر ة ركشو ريكى أم
  فلأ سعونتو  ئة ستةمانوثماليون أمريكى )ثالثة م الردو  3 896 892  غبلبمز عج جة(دمنة مكر )ش
 يكى.ر مأ رالو د وتسعونن ناثة امائانوثم
 

س  يد رأحدت على قة الموافتم  فقد  2019طس غسا 4 خير ة بتاركشة للديير عاالغة عامال الجمعية رار قل قاً وطب -
دوالر   يونمل نسو خمة و ئما ط)فق ريكىر أمالدو  نو يلم 150مبلغ به ص بالمرخ ةجمادلا  كةالشر  مال
سعون تو  ةعأرب) كىر أمريالدو  94 050 000لغ مبوع بلمدفاو ر صدملاشركة لاأس مال ر  دوحد (يكىامر 
يون  ون ملبعئة وسعماأربم )سه 470 250 000 ددع على ( موزعكىيامر  رف دوالون ألخمسو  نمليو 
حقوق الملكية  ىفصاع جمو مى ف مثلوالمت. يكىر ت امنس 20 مهكل س ةمي( قسهم فلا نو سموخن تائامو 
 تاشركة بالليقلاوق ى حقوصافمجة دا ةكشر  تستشاراإلوا اتمار تثسإلل ة ف ر العة كر دامجة شال  شركةي الف

س رئييد السلا رار ق جببمو  ةالحر  قمناطالو  رماتثسإلمة لالعامن الهيئة  لةشكالم اللجنة ر يلتقر  طبقاً  المندمجة
  من  لكدماج ناترخيص بال بشأن  2019لسنة  85رقم  رةالحناطق موال مارستثإلمة لاعة الئهيلل يذلتنفيا
ى ار فستثمإلل ةلعرفا وشركةندمجة( م) مش.م.قمشة لاو  سيجوالنزل ة الغاعصن فى رإلستثمال عرفةة الكر ش
 زةهاالج سبالمال صناعة ىفار ستثمإلل ة فر عالة وشرك دمجة(م )منم.ش. زةاهجالبس المالويق وتوزيع تس
ة ماحرة العالاطق المن ظامبن ( ة)دامج مات ش.م.ار شإلستوار ماالعرفة لإلستث ة ركش فى (جةمد)من.م.م ش
 . 2019 برديسم 10 يخار تكة بشر ري للالتجا جلسلا ك في بذلر شيأتال تمد وق ة نصريندمب
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 التابعةالشركات  1-5
التى تم  و  االستشاراتعرفة لالستثمارات و ال ةكلشر  لتابعةالشركات ا  ات فىر االستثما ةبما يلى بيان بنسيف

 -عة: مجملالمالية ا إدراجها بالقوائم
 
 المساهمة  بةنس  

 1920يناير  31  2020يناير  31  الشكل القانونى 
    مساهمات مباشرة

نظام ش.م.م ب   نكريت للمالبس الجاهزة  و ك شركة   -
 اطق الحرةمنال

91.64 ٪ 91.64 ٪ 
ش.م.م بنظام  القطنية  بسلمالل شركة السويسرية -

 طق الحرةالمنا
99.2 ٪ 99.2 ٪ 

ش.م.م بنظام  هزة جا ال   س ب مال يبت تيلورنج لل ايج   شركة   -
 المناطق الحرة

99.4 ٪ 99.4 ٪ 
 ٪ 99.49 ٪ 99.49 ش.م.م   *شركة كريستال فور ماكينك شيرتس -
 ٪ 89.8 ٪ 89.8 ش.م.م  ة بس الجاهز ترى للمال شركة فاشون اندس   -
 ٪ 99.5 ٪ 99.5 ش.م.م  ** جاهزةبس الماللل تيشركة كامج -
 ٪ 59 ٪ 59 .م ش.م زة جاه ل ا   بس جارة و تسويق المال شركة مصر البرتغال لت   -
 ٪ 60 ٪ 60 ليةبرتغا مساهمة  EP Garmentsشركة  -
 ٪ 96.97 ٪ 96.97 ش.م.م  و التسويق  شركة يوروميد للتجارة -
 ٪ 44.10 ٪ 44.10 م .ش.م ل لغز د لايت هيشركة و  -
 ٪ 97.17 ٪ 97.17 ش.م.م  لجاهزة للمالبس ا عيدورسب شركة -
 ٪ 99.20 ٪ 99.20 م .مش. زة للمالبس الجاه شركة السويسرية -
 ٪ 98.15 ٪ 98.15 انجلترا مجموعة بيرد   -
 ٪ 98.48 ٪ 98.48 م.م .ش شركة العرفة لالستثمار العقارى  -
    

    مباشرةمساهمات غير 
 ٪ 49.2 ٪ 49.2 م م..ش *** ة  لجاهز ا   س ب لمال ل   ى ن شركة سافي  -

 
  شركة سهم ا  من  ٪ 11.22 ء ا شر ت واالستشارات ب ستثمارا رفة لال قامت شركة الع  2019سبتمبر  4بتاريخ  * 

بداًل من   ٪ 98.89ذكورة م ل الشركة ا  صبح نسبة المساهمة فى رأس مال لت  كريستال فور ماكينك شيرتس 
87.67 ٪ . 

 
هم  اس من  ٪ 50الستحواذ على الستشارات باوات ار الالستثمالعرفة  ت شركةماق 2019يو يون 27بتاريخ   ** 

ملكية عن طريق شركة  ٪49.5لى نسبة ضافة ا البا ( .ممة المالبس الجاهزة )ش.شركة كاميجيت لصناع
 . ٪99.48نسبة المساهمة المجمعة اهزة لتصبح جلزيع المالبس اة لالستثمار فى تسويق وتو عرفال

 
لشركة العرفة   ٪ 49.2ملوكة بنسبة مباشرة ث انها محي بعةاتن الشركات الضم تانكي ة كشر  دراجا تم ** *

ث نسبة حي طريق شركة السويسرية للمالبس الجاهزةرة عن اشمب رغيات واالستشارات وبنسبة لالستثمار 
ة  شرك –هزة البس الجاليصبح " شركة سافينى للماسم الشركة  ل، كما تم تعدي٪50االستثمار بها 

 . 2010يناير 27 لتجارى بتاريخصحيفة قيد الشركة بالسجل اتقدم بما ر بيشتا" وقد تم ال ةصرية ممهمسا
 

 بلـد لا ة نسبة المساهم ها بطريقة حقوق الملكية سبة علي ا حملا م شركات شقيقة لم يت
  1920يناير  31  2020يناير  31  

 رصم ٪48.5 ٪48.5 ةر مباشغير مساهمة  -وسط للمالبس )ميتكو( شرق الشركة ال
 

عقد إدارة   نتيجة إبرام لمالبس )ميتكو(ملكية لشركة الشرق الوسط ليقة حقوق السبة بطر امحلايتم  لم -
تمتلك مالية والتشغيلية للشركة وال ي السياسات الاآلخرين بكامل السيطرة عل مساهمينلا ظفحتبمقتضاه ا

  .كورةالمذجموعة حقوق تصويت بمجلس ادارة الشركة الم
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 زةهاجال سبماللل تيكونكر شركة  1-5-1
         ستثمار انون اال فقًا لحكام قاهمة مصرية( و كونكريت للمنتجات القطنية )شركة مسشركة تأسست  -

       ارى تحتتم تسجيل الشركة بالسجل التج االستثمار وقدمانات وحوافز بشأن ض 1997لسنة  8م قر 
 . 2003في الول من سبتمبر  5365رقم 

 
     في شركة كونكريت للمالبس الجاهزة  دمجة(كة منشر )ة ينالقط تجاتمنللريت ركة كونكشدمج  مت -

على دمج شركة   2003سبتمبر  29ة بتاريخ ر العادييغ ةامة الجمعية العى موافق جة( بناءًا عل )شركة دام
 تتجالمنت ل)شركة مندمجة( في شركة كونكري –مصرية  مساهمةكة شر  –ونكريت للمالبس الجاهزة ك

، وموافقة  2003يوليو  31لى لكل من الشركتين في لماا  المركز سأسا على  (دامجة ةكالقطنية )شر 
معد بمعرفة يجة التقييم العلى نت 2004ديسمبر  25يخ عقدة بتار نملا عادية بجلستهاغير ال لجمعية العامةا

 ريالتأش م توقد  2004نة سل 106 رقم عامة لسوق المال بموجب القرار الوزاريالهيئة الاللجنة المشكلة ب
 . 2005فبراير   22الندماج في رى بال التجاسج ال في

   
العادية   قرار الجمعية العامة غير  اءًا علىنب ةهز كة كونكريت للمالبس الجاركة الى شر يل اسم الشتعدتم  -

 . 2005ر رايبف 22لسجل التجارى للشركة بذلك بتاريخ أشير في اوقد تم الت 2004ديسمبر  25خ بتاري
 

تاريخ  سنة تبدأ من  لشركة تكون مدة الشركة خمسة وعشروناسى لام االسظالن ( من 5مادة )لاطبقًا لنص  -
 لتجارى. السجل اقيدها ب

 
 لجيزة.محافظة ا  –بية ل العر شارع جامعة الدو  37في  ة يقعكر شالمقر  -

 
 هندسة/  مها هاشم محمد كمال. لسيدة المرئيس مجلس اإلدارة ا -

 
فها وانواعها ولوازمها وصناعة  وأصناشكالها أ ةفابك ةز اهالج سبلتصنيع المال عصنل مشغيإقامة وت -

 تيراد.شات واالسو ر فلمعتها وتطريز امة لصناالقمشة الالز افتات وأنتاج الكر 
  

رها التي تزاول كات وغيمع الشر ه ة أو تشترك بأى وجه من الوجو تكون لها مصلح ويجوز للشركة أن  -
الخارج ما يجوز لها أن   أو فيفي مصر ا هضر ق غيقعلى تح االتي تعاونه وا االهأعمأعمااًل شبيهة ب

 قانون والئحته التنفيذية.لحكام ال اً بقها بها وذلك طأو تلحقة أو تشتريها لهيئات السالفتندمج في ا
 
 ةس القطنية للمالبالسويسريشركة   1-5-2

طق انام المظنب مصرية ساهمة شركة م - "الشركة السويسرية للمالبس القطنيةأسم تحت شركة التأسست  -
قانون  ي ظل أحكام العربية ف  ي جمهورية مصر القوانين المعمول بها  ف " طبقًا لحكام صةالخا  رةحلا

صدار  بإ 1981لسنة  159ون رقم قانوال 1997نة لس 8رقم الصادر بالقانون ار ز االستثمفاو وح ضمانات
ا ئحتهمالو  ةدودحمللية او ئات المسركات ذم والشسهة بالن الشركات المساهمة وشركات التوصيقانو 
يذية، فنتال وق رأس المال والئحتهإصدار قانون سب 1992لسنة  95 تنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقمال
لترخيص بتأسيس بشأن ا 2007/ت لسنة 748رقم طق الحرة والمنا الستثمارالعامة لار رئيس الهيئة وقر 

 ة. الخاص حرةالمناطق ال الشركة بنظام
   

 . 2007مايو  22تاريخ قيدها بالسجل التجارى بتاريخ  منأ ة تبدنس ن و وعشر  ةة خمسكر مدة الش -
 

   بياض العرب -طة ( منطقة الصناعات المتوس198-6عة )طقلى ا( ال191-6مقر الشركة: من القطعة )  -
 يل.شرق الن -مدينة بنى سويف الجديدة -

 
           ب نتدلما ةر ااإلد سو مجلضعهاشم،  د كماللة محمها رئيس مجلس إدارة الشركة الستاذة/ -

 . نالستاذ/ باسم محمد فاضل سلطا 
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 يلورنج للمالبس الجاهزةت يبتايجشركة   1-5-3
لقوانين  همة مصرية" وفقًا لحكام اشركة مسا -البس مل"شركة ايجيبشن فاشون ل تحت أسم ةكر شالتأسست  -

صادر  ال ر ماثستالاحوافز و  قانون ضماناتكام حأ ظل ة في ر العربيلمعمول بها  في جمهورية مصا
س بإلصدار قانون سوق رأ 1992لسنة  95 القانون رقم  وبمراعاة أحكام 1997لسنة  8رقم بالقانون 

          بتاريخ / ت 506قم الستثمار والمناطق الحرة ر الهيئة العامة ل التنفيذية، وقرار رئيس ل والئحتهاملا
 . 2014مايو  12

 
  فاشون  همى شركة إيجيبشنلسادة مسادية لعاال رية غماعية العمجقررت ال 2016مايو  15خ اريوبت -

 : التالية القرارات خاذتا على اعمجالاب الموافقة(  الدامجة الشركة ) مصرية مةمساه شركة – للمالبس
 
 مةمساه شركة - الجاهزة للمالبس تيلورنج بتإيجي شركةعقد اندماج ماع على تعديل الموافقة باالج -أ

ة شركة مساهمة مصرية )الشرك –بس اشون للمالبشن فجيإي ةكشر  ىف ( دمجةنمال الشركة) – مصرية
لواردة فى ضوء التعديالت ا 2015مايو  15 خير تاالمبرم ب 2014ول يونيو عتبارًا من أالدامجة( ا
ار ستثملالة العاموالمعتمدة من الهيئة  2016مارس  5 دة بتاريخالعامة غير العادية المنعقبالجمعية 
 . 2016ل  ريإب 20يخ ر احرة بتلاوالمناطق 

 
 ىسا سال( من النظام ا7(، )6(، )5(، )4(، )3(، )2أرقام )تعديل المواد  على باالجماع الموافقة-ب

 . 2016يوينو  26 ل التجارى بتاريخصحيفة قيد الشركة بالسجللشركة ب
 

خ  يتار  نتبدأ م ة سة وعشرون سنة خمكشر المدة  ساسى للشركة تكون( من النظام اال5) ص المادةطبقًا لن -
 رى. سجل التجاا بالدهقي

 
كة لتصبح  مدة الشر  ليدعت 2016مايو  15ة بتاريخ دلشركة المنعقير العادية لوقد قررت الجمعية العامة غ -

       السجل التجارى للشركة في  ندماج فيمن تاريخ التأشير بعقد اال وعشرون سنة تبدأ كالتالى: خمسة
 . 2016 يونيو 26

 
 – Egypt Trailoring companyرنج للمالبس الجاهزة تيلو يبت ايجة كر شبح صيشركة للاتعديل اسم  مت -

في  وتم التأشير  2016مارس  5لعادية بتاريخ امة غير اعلا يةشركة مساهمة مصرية بموجب قرار الجمع
 . 2016سطس أغ  11ريخ السجل التجارى بذلك بتا

   
  –من رمضان  عاشرة الدين( بمA-1) ة ناعيصال طقةشرق المن (1م ) رقة يتمثل مقر الشركة في القطع -

 محافظة الشرقية.  
 

 . ةف عر ذة/ شيرين أحمد عبد المقصود الستا الدارةمجلس رئيس  -
 

نتاج يل مصنع لون غرض الشركة إقامة وتشغكة يكالساسى للشر ( من النظام 3المادة )طبقا لنص  -
وجه من   بأى شتركو تأ ةح لمص ا هتكون ل نللشركة أ وز ويجيرها دصالجاهزة بكافة أنواعها وتالمالبس 

ا في  تحقيق غرضه ىعل ااًل شبيهة باعمالها أو التي تعاونهاي تزاول أعموغيرها الت الشركاتالوجوه مع 
يها أو تلحقها بها وذلك طبقًا ة أو تشتر تندمج في الهيئات السالف ، كما يجوز لها أن مصر أو في الخارج

 ة.يذحته التنفينون والئاقام اللحك
 

خارج البالد مع  ا والتصدير فها وانواعهالمالبس الجاهزة بكافة أشكالها وأصنا نتاجع إلمصنيل غشوت ةمإقا -
هذه   التراخيص الالزمة لممارسةوبشرط استصدار ية سار لوائح والقرارات الن وا قوانيلا ماكأح مراعاة
 شطة.الن

  
تزاول لتي ها اغير و  تاكلشر ا  وجوه معلاأى وجه من تشترك ب وأويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة  -

لها أن   ز و جي احقيق غرضها في مصر أو في الخارج مى تعل تعاونها او التي بأعمالها شبيهةأعمااًل 
 نون والئحته التنفيذية.حكام القاتلحقها بها وذلك طبقًا لفة أو تشتريها أو ندمج في الهيئات السالت

 
      د الشركة بالسجل التجارىة قيصحيفة بركشللسى اسام االظن( من ال3ة )يل الماددعوتم التأشير بت -

 . 2016 يونيو 26بتاريخ  
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 شركة كريستال فور ماكينك شيرتس 1-5-4
ن  حكام قانو رية مصر العربية في اطار ا ا في جمهو عمول بهنين الم قا الحكام القوا شركة طبال  ت سس ا ت  -

بشان   1981سنة ل  159رقم  ن لقانو ا و  1997لسنة  8ن رقم و نادر بالقا ستثمار الص ضمانات و حوافز اال 
  والئحتها  ة د و د ح ذات المسئولية الم  لشركات باالسهم و ا ات التوصية قانون الشركات المساهمة وشرك  اصدار 

قرار  والئحته التنفيذية و  1992لسنة  59مال الصادر بالقانون رقم كام قانون سوق ال التنفيذية وبمراعاه اح
الترخيص بتاسيس الشركة  بشان  2010نة س /ت ل 1430م ق ر ة ر ح اطق ال ن م ستثمار والعامة لال ل ا يس الهيئة رئ 
 . 2011يناير    3بتاريخ  القاهرة   ر ا م ثت مكتب جل تجارى اس  49900ت رقم  جارى تح سجل الت بال  قيدت و 

 
         بتاريخ/ع  481قم و المناطق الحرة ر  لالستثمارة العامة الصادر من الهيئ وبناء على القرار -

الغاء النظام االساسى للشركة تم  ادة الرابعة مننص الم دالبتاسب صرخيالت نبشا 2011رس ما 21
    رى تحت قيد جديدة بالسجل التجاار صحيفة دصا وبالسجل التجارى السابقة  قيد الشركة صحيفة

 .2011مارس  28ة بتاريخ ار القاهر مكتب سجل تجارى استثم 51066رقم 
 

جاهزة حريمى نسوجة و مالبس مشة المالقا من  ى دوالو ا ىجاهزة رجال بسع مالينركة بتصالش تقوم -
 .مةعا فالجاهزة أطومالبس  وبناتى
 

 اطقمفة نشاط إضا 2011أكتوبر  10ساهمى الشركة بتاريخ للسادة بم ةيداقررت الجمعية العامة غير الع -
 خريتابتجارى لاركة بالسجل قيد الش ةضافة بصحيفهذه اإلشركة و قد تم التاشير بة لغرض الماليات متنوع

 . 2011ديسمبر  25
 

فظة ا ح م  –قسم مصر الجديدة  –لنحاس ع ابوجعفر ا شار  12نوان يكون المركز الرئيسى للشركة في الع  -
جمهورية مصر  بع انحاء اطق الصناعية المعتمدة بجم دى المن النشاط اح ع ممارسة رة و يكون موق القاه 
د بقرار رئيس مع مراعاه ما ور  ة مسبقا ئ هيل ا فقة ا لزم مو ي فقنطرة شرق ل ا اء و سين  جنوب شمال و  ية فيما عدا العرب

 . 2008لسنة    356ة رقم  ي بر ع ل قرار رئيس جمهورية مصر ا  ومراعاه   2007لسنة    350  الوزراء رقم 
 

ركز  الشركة بتعديل المة مساهمى دية للسادت الجمعية العامة غير العاقرر  2011فبراير  15بتاريخ  -
 ممارسةموقع محلها القانوني و ى للشركة و الرئيس كزر ملح ابصشاط لينلممارسة ا قعمو ركة و شلالرئيسى ل

  –بنى سويف الجديدة  طة بمدينةسو تمل متر مربع بمنطقة الصناعات ا 15815حة ط هو مسانشاال
  ر بذلك بصحيفة قيدقد تم التاشيالقطنية و  بسة للمالسويسريلمؤجرة من الشركة الة بنى سويف واافظمح

             رةستثمار والمناطق الحمن الهيئة العامة لال الصادر  رارقلا  ى لعاء بن ىر السجل التجاالشركة ب
 . 2011مارس  21/ع بتاريخ  481رقم 

 
 للمالبس الجاهزة ىستر انداشون ف  ةكشر  1-5-5

ل بنظام المنطقة عمت –شركة مساهمة مصرية  –لجاهزة مالبس اكورينى ايجيبت لل تاسست الشركة باسم -
افز  دار قانون ضمانات وحو بإص 1997لسنة  8رقم  القانونام كحال اقوف –ر صنامة بمدينة حرة العلا

ذية حته التنفيال والئدار قانون سوق رأس المبإص 1992 ةنسل 95القانون رقم الئحته التنفيذية و ار و االستثم
والشركات  باالسهم ةلمساهمة وشركات التوصيصدار قانون شركات ابإ 1981ة لسن 159القانون رقم و 
  360رة رقم المناطق الحلالستثمار و يس الهيئة العامة ئحته التنفيذية وقرار رئوالودة لمحداية لو المسئ تاذ

مكتب سجل  18631رقم التجارى تحت قيدت بالسجل الشركة و  خيص بتاسير تلا نبشا 2006لسنة 
 اامهظنتدائى و بها االر عقدتم نشو  2006مايو  3بتاريخ  –هرة محافظة القا –وحد الم تثمارتجارى االس

 . 2006مايو  17( بتاريخ 1950حيفة االستثمار العدد رقم ) اسى بصسالا
 

شون  م الشركة ليصبح فاعادية للشركة تغيير اسمة غير الاعلا ةفررت الجمعي 2012أغسطس  2وبتاريخ  -
  2013  ة ن/م لس 118 حرة رقملامة لالستثمار و المناطق عاقرار الهيئة الصدر هزة و الجا للمالبساندسترى 

يفة الشركة  ير بذلك بصحة وتم التاشاالساسى للشرك ( من النظام2ل المادة رقم )بتعدي صيخر تلن ااشب
 . 2013سبتمبر  2بتاريخ  18683رقم  تحت ىبالسجل التجار 

 
وق سلافي مزاولة نشاط التسويق امة بمدينة نصر بالحرة العي المنطقة كة في القيام ف يتمثل غرض الشر  -

لغير  غيلها لدى اس الجاهزة و تشنتاج الخاصة بإنتاج المالبمات اإلز لتمس ة وشمير االقفو يطالية و تاإل
لمنتج التام  رة الخرى وعودة ا لمحلى او بالمناطق الحبالسوق ا  رصن ةنلمنطقة الحرة العامة بمديخارج ا

 . ٪100البالد بنسبة ة التصدير لخارج ة ثم إعادللمنطقة الحر 
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 زةهاجبس الالاعة الملصنيجيت كام شركة 1-5-6
هورية مصر  في جم –ة( ية" )الشركالبس الجاهزة "شركة مساهمة مصر ت لصناعة المجيكامي سستأت -

مار نون ضمانات وحوافز االستثذية وأحكام قاتنفيه الوالئحت 1981لسنة  159ن قانو  ماحكل طبقاً العربية 
 والئحته التنفيذية. 1997لسنة   8رقم 

 
لسجل لسجل التجاري وقد تم قيد الشركة باايدها بق خير تا نمتبدأ  امعشرون عاو  ة هي خمسةمدة الشرك -

  55880تحت رقم  2011ر نوفمب 19خ جاري بتاريالت
يخ  دأ من تار لشركة خمسة وعشرون سنة تبركة تكون مدة ا للشسى ( من النظام االسا5دة )الما صنل طبقاً  -

  التجارى.  بالسجلقيدها 
  الجديدة .  فنى سويبة نيمد – متوسطةلالصناعات ا منطقةفي  يقع الشركةمقر  -
 .  محمد كمال هاشم لةها/   ةتاذالس ةاإلدارة السيد مجلسرئيس  -
 

 اإلنتاج مستلزمات نيعوتص والقمصان ةاهز الج المالبس لتصنيع نعمص وتشغيل ةماقإ هو الشركة غرض -
 الشركة. اتتجمن كافة عوتوزي ديروتص

 
 ةز هاس الجبيق المالتسو ة و لتجار  شركة مصر البرتغال 1-5-7

ل بنظام المنطقة تعم –صرية ة مساهمة مشرك –تسويق المالبس الجاهزة  تغال لتجارة ور صر البكة مر ش -
  حوافز صدار قانون ضمانات و بإ 1997لسنة  8قم وفقا الحكام القانون ر دينة نصر مب مةالحرة العا

نفيذية الت حتهالئو  ماللاراس  قو سون دار قانبإص 1992 لسنة 59القانون رقم التنفيذية و  الئحتهو ر تثمااالس
ت اكر شلاشركات التوصية باالسهم و و  ت المساهمةقانون شركابإصدار  1981لسنة  159القانون رقم و 

جل تجارى كتب سم 27037م رق دت بالسجل التجارى تحتلتنفيذية و قيته االئحو  سئولية المحدودةذات الم
  . 2007بر متسب 4تاريخ اهرة بالقظة محاف –االستثمار الموحد 

واع المالبس الجاهزة رة كافة أنالميا وتجاكافة أنواع المالبس الجاهزة عركة في تسويق شغرض المثل تي -
ن  م ٪100 بةلم مع االلتزام بتصدير نساء العابمختلف انحها مباشرة ميا و توزيعسواق عاللاو ر بين مص
  .ةلعربيالى خارج جمهورية مصر ا النشاطحجم 

ستثمارات تاجرة من شركة العرفة لالط هو المساحة المسة النشارساممقع و مة و شركللئيسى ز الر المرك -
  ة.مصر العربي ةريجمهو  –"ش.م.م" بمدينة نصر  الستشاراتاو 

كة العرفة  ابعة لشر " شركة تميق المالبس الجاهزة "ش.م.تغال لتجارة و تسو تعد شركة مصر البر  -
ومقيدة  97لسنة   8قانون رقم حكام الال اقوف تساست – ةيمساهمة مصر ة شرك –ت ستشارااالو  لالستثمارات

  .لقاهرةالموحد با راثممكتب االست 2006يناير  17خ بتاري 17426تحت رقم  بالسجل التجارى
 تسويقللتجارة وال شركة يوروميد 1-5-8

المساهمة ون شركات قًا لحكام قانويق )شركة مساهمة مصرية( وفتسارة واليد للتجتأسست شركة يوروم -
  1981لسنة  159نون رقم مسئولية المحدودة الصادر بالقاشركات ذات الالسهم و بال صيةو تالكات ر شو 

  .2005/ 30/5التجاري في ة بالسجل كر شالوالئحته التنفيذية وقيدت 
يخ مة مصرية( بتار )شركة مساهلتجارة والتسويق ل  يوروميدلشركة  ة عامة غير العاديقررت الجمعية ال -

                تسويق )عالء أحمد عرفه وشركاه(للتجارة وال دزبران شركة ماجدنعلي إ  ةقالمواف 2005/ 26/6
، كما قررت  2005/ 30/6الي لشركتين في المركز الم س سافيها علي أ –شركة توصيه بسيطه  –
ري  از القرار الو المشكلة بلجنة التقييم  علي تقرير الموافقة  1/12/2005بتاريخ لعادية معية العامة غير االج
   . 8/2006/ 6التجاري في وقيد بالسجل  2005ة  لسن 181/4 رقم

لقمرار كما تمم نشمر ا 2006سنة ل 418رقم  ةر لحهيئة العامة لإلستثمار والمناطق اس الرئي ر قراروقد صد -
( 7(، )6(، )4لمواد أرقام )من تعديل اسي للشركة والمتضساظام الاج والنابق مع عقد اإلندمالوزاري الس
 .2006ل إبري 27في  1183رقم دد علا – رستثماإلابصحيفة 

دأ من تاريخ ون سنة تبر شعو ركة تكون مدة الشركة خمسة شاالساسى للمن النظام (  5طبقًا لنص المادة ) -
  جل التجارى.قيدها بالس

 الدور السابع. –محافظة الجيزة  –عربية ال لمعة الدو شارع جا 37شركة يقع في ال مقر -
 

 المقصود عرفه.د عبد محأ ءعال  /دكتورال ارةلس الدرئيس مج -
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 شركة وايت هيد  1-5-9
و حوافز االسمتثمار ن ضمانات و ناق غزل "شركة مساهمة مصرية" طبقا الحكاملوايت هيد لتأسست شركة  -

ن الشمركات المسماهمة بإصدار قانو  1981نة لس 159قم ذية والقانون ر حته التنفيوالئ 1997لسنة  8 رقم
لهيئممة ودة والئحتممه التنفيذيممة , وقممرار رئمميس االمحممدولية سممئلما تذا تاوالشممرك مصممية باالسممهركات التو وشمم 
)شمممركة  س شمممركة وايمممت هيمممد للغمممزلخيص بتأسمممير تممم لا بشمممأن 2002لسمممنة  2587ار رقمممم ممممة لالسمممتثمالعا

( 3353جل التجمارى تحمت رقمم )يمد الشمركة بمكتمب السم خلى وتمم قاالستثمار المداية( بنظام مساهمة مصر 
 .20/10/2002يخ بتار 
 

ة والتركيبيممم  ف الصمممناعيةالصممموف المخلممموط باالليممما زل ونسممميج الصممموف وغمممزلمصمممنع غممم  يلغشممم تة و مممم اأق -
 شعيرات التوبس.خلطها من  دعب والطبيعية وغزل االكليريك

 
 هزة لجايد للمالبس ابورسعشركة  1-5-10

 اً لمممداخلي وفقممم سمممتثمار ابنظممام اال –شمممركة مسممماهمة مصمممرية  –س الجمماهزة يد للمالبممم تأسسممت شمممركة بورسمممع -
المعمممدل اطق الحممرة جنبممي والمنممم بنظمممام اسممتثمار المممال العربمممي وال 1974ة لسممن 43رقمممم ن و ناالقمم  ملحكمما

بإصدار قانون  1997نة لس 8ل بالقانون رقم ته التنفيذية والمستبدوالئح 1989 ةسنل 230قم بالقانون  ر 
 كمماماعمماة أحمر وب اسمميسظممام النلوالعقممد وا ن النافممذةار والئحتممه التنفيذيممة والقمموانيافز االسممتثممانات وحممو ضمم 

 23177حممت رقممم ة بالسممجل التجمماري تقيممد الشممرك نفيذيممة وتممموالئحتممه الت 1981لسممنة  159القممانون رقممم 
 .15/1/1984عيد بتاريخ مكتب بورس

 
 –( بمدينمة العاشمر ممن رمضمان A-1لصمناعية )قمة االمنطشمرق  (1فمي القطعمة رقمم )ة يتمثل مقر الشمرك -

 رقية. حافظة الشم
 

 أحمد عبد المقصود عرفة. عالء /تور دكال ةر دالامجلس  سيرئ -
 

زة الرجمالى" غيمر أن بمس الجماهالملا ا االبتدائي ونظامهما الساسمي " تصمنيعهركة في عقدحدد غرض الش -
إنشمائها بنماء علمى قمرار  عليمه فمي غمرضالمنصموص  ة نشاط اإلنتماج الصمناعيشر شركة توقفت عن مباال

الذى قضمى بالمسماهمة فمي رأس ممال شمركة و  30/1/2000 خير بتا ابجلسته ةغير العادية العامة الجمعي
المصمنع لماكينمات الموجمودة فمي فمي صمورة ا هاؤد٪ م50بة جاهزة " ميتكو" بنسللمالبس الرق الوسط الش

 كذا نقل العمالة إليها.تثمر فيها و شركة المساني المصنع وملحقاته للمبوتم تأجير 
 

مركممز الشممركة ليصممبح تعممديل  30/3/2006اريخ تمم سممتها ببجل ةكشممر للديممة عالالعامممة غيممر يممة االجمعقممررت  -
( 4ادة )الشرقية وتعمديل نمص المم بمحافظة  ناضرم( مدينة العاشر من A-1لثة )ناعية الثالمنطقة الصبا

كة ساسمي للشمر ممن النظمام ال 38، 20رد أرقمام لمواتعديل اكما تم و  ركة الساسي تبعًا لذلكلشنظام امن 
سمتثمار بصمحيفة اال انعقاد الجمعيمة العاممة وتمم النشمر عمن ذلمكحل تحديد مو ة ر ااإلد ل مجلسيكبشأن تش

 –ية يللمحافظمة اإلسمماع ير د قيمدها بالسمجل التجماعيم . وأ 2006 طسأغسم  29 خبتاري 2796عدد رقم ال
مكتمب  1120ت رقمم  لمذلك تحم ل بمدينة العاشر من رمضمان تبعماً بعد التعدي اط الشركةالتابع له موقع نش

 .12/9/2006بتاريخ  –ية سماعيلاإل راتثمساال
 

مممن  (20) رقمممل المممادة يدعمم ت 8/12/2013شممركة بجلسممتها بتمماريخ اديممة للمممة غيممر العقممررت الجمعيممة العا -
/ع لسمنة 251قرار رقمم الحمرة بم والمناطق الالستثمار لهيئة العامة لة رئيس افقتم مواقد ساسي، و النظام ال
 ار.ا القر ذه ىلعًا ءاسي بناسال النظام وتعديل 2014
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 شركة السويسرية للمالبس الجاهزة  1-5-11
ة وفقمما  الحممرة الخاصمم م المنمماطق  تعمممل بنظمما   –  ية صممر شممركة مسمماهمة م   –الجمماهزة    ية للمالبممس كة السويسممر شممر ال  -

ت  وقيمممد   يمممة يذ مانات وحممموافز االسمممتثمار والئحتمممة التنف ضممم   دار قمممانون بأصممم   1997لسمممنة    8ون رقمممم  ان لقممم ام ا الحكممم 
  . عيلية اإلسما   محافظة   –تب سجل تجارى االستثمار مك   2006/ 1/ 4في    ( 715) رقم   رى تحت ا ج بالسجل الت 

ة محافظمم  –مممن رمضممان  بمدينممة العاشممر A-1لثممة اعية الثانصمم لا قممةمركممز الشممركة الرئيسممى كممائن بالمنط -
 ة القماهرةافظم مح – لفجو ارض ال –ش أبو جعفر النحاس  12لعنوان باارة كائن قية وللشركة فرع إدالشر 

  التجارى للشركة.السجل  فةيحصفي  هومؤشر ب
لجماهزة المالبمس ا عانمو أ بمزاولمة نشماط تصمنيع كافمة حمرة الخاصمةي المنطقمة الغرض الشمركة همو القيمام فم  -

بغممرض تصممديرها بالكامممل  رةمنمماطق الحمم داخممل الممبالد و ال المحلممى ي السمموقالجمماهزة فمم  وتخممزين المالبممس
  .لبالدا رجلخا ٪100بنسبة 

  دها بالسجل التجارى.اريخ قيتمن  تبدأ سنة 25 ةمدة الشرك -
 مجموعة بيرد  1-5-12

وتتكممون  2010بتمبر سمم  13اريخ تمم ب (07374226بممأنجلترا وويلممز بممرقم )القابضممة البيممرد  شممركة تأسسممت -
  : التابعة التاليةوعة من الشركات جمالم

 رقم التأسيس تاريخ التأسيس التأسيسد بل كة لشر أسم ا
Baird Group ltd  06755436 2008 رمبفو ن 21 لزو وي اأنجلتر 
BMB Group ltd 04090218 2000أكتوبر  13 أنجلترا و ويلز 

BMB Clothing ltd 04090249 2000وبر أكت 13 لزيو  و تراأنجل 
BS Europe B.V 859648114 2019يناير  21 اهولند 

BS Europe GmbH 2019يناير  9 ألمانيا HRB 23879 
Racing Green ltd 04090241 2000ر كتوبأ 13 ويلز جلترا ونأ 

Addison & Steele ltd 03990225 2000مايو  11 ا و ويلزلتر أنج 
Alexander of England ltd 02194235 1987 نوفمبر 16 ا و ويلزلتر أنج 

Worth Valley Meanswear ltd 01247419 1976مارس  5 زو ويل نجلتراأ  
 خمممالل العديمممد ممممن المحمممالت المملوكمممة ممممن الىالرجممم  والجاوالكممم  لامممم الفور  المالبمممسبيمممع  ةكشمممر غمممرض ال -

د التحممماة المتحممدة ودول بالمملكممم ى ر بمم كال جربالعديمممد مممن المتمممااالمتيمماز  لممى حقممموقباالضمممافة ا عممةللمجمو 
 Ben Sherman،Gibsonلمميمزة مثمال : اريمة ات التجمماالد ممن العالمجموعة العديم  الوروبى وتمتلك

London،Alexander وJeff Bank.  
  .بالمملكة المتحدة ليدزيسى بمدينة لرئكة االشر  مقر -
  Mark Cotterللمجموعة  التنفيذى  ئيسالر  -

 رىالعقا رماثتسالة لالعرف شركة   1-5-13
عممول بهما فمي القموانين المحكمام ا لوفقم شركة مساهمة مصرية  – العقارىتثمار لالسرفة تأسست شركة الع -

لسمنة  8م ر الصمادر بالقمانون رقم السمتثماا زفاوحمو  تضممانا نو ظل أحكمام قمان في بيةلعر جمهورية مصر ا
سممهم والشممركات وصممية بالتلات ركاار قممانون الشممركات المسمماهمة وشمم بأصممد 1981انون رقممم والقمم  1997
بالصمممدار  1992لسمممنة  95القمممانون رقمممم أحكمممام اة راعممم ئحتهمممما التنفيذيمممة وبمة المحمممدودة والئوليالمسممم ذات 
قمممم ر والمنممماطق الحمممرة ر هيئمممة العاممممة لألسمممتثمارئممميس الر ار قممم ة و يممم ذالتنفي هالممممال والئحتممم  رأسوق ن سممم قمممانو 
لسممممجل ، وقيممممدت بالممممداخلىسممممتثمار االا امبنظمممم بشممممأن التممممرخيص بتأسمممميس الشممممركة  2007 /ت لسمممنة322
              محافظمممممممممة القممممممممماهرة  –وحمممممممممد ر المتثمااالسممممممممم مكتمممممممممب سمممممممممجل تجممممممممماري  27353ري تحمممممممممت رقمممممممممم التجممممممممما
  . 20/9/2007خ بتاري

  .اهرةالق –مصر الجديدة  –أرض الجولف  –رع أبو جعفر النحاس اش 12: ركة شلل يسلرئيا زكالمر  -
المنممماطق خمممارج الممموادى و النائيمممة المنممماطق ة و الجديمممد ةيممم رانعمالجمعمممات لتموقمممع ممارسمممة النشممماط : الممممدن وا -

 ممع بقاسم مالهيئة  زم موافقةرة شرق فيلمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطجاء الأنح لقديم بجميعا
  .2007لسنة  350رقم ا ورد بقرار رئيس الوزراء عاة مرام

 رفة .مقصود عالاالدارة الدكتور / عالء أحمد عبد لس جمرئيس  -
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 الجاهزة سنى للمالبشركة سافي 1-5-14
ريممة مصممر ام القمموانين المعمممول بهمما فممي جمهو طبقمما الحكمم الخاصممة و  المنمماطق الحممرةاسسممت الشممركة بنظممام ت -

قمانون وال 1997لسنة  8لقانون رقم حوافز االستثمار الصادر بانات و ماض نو نقا ماار احكطاعربية في ال
سممهم والشممركات ذات الاالتوصممية بة وشممركات مهالمسمم لشممركات اا بإصممدار قممانون 1981لسممنة  159م رقمم 

سموق  دار قمانونبأصم  1992ة لسمن 95مراعاة احكام القانون رقم نفيذية وبئحتها التالمحدودة وال المسئولية
/ت لسممنة 725رقممم ق الحممرة والمنمماط ة العامممة لالسممتثمارتنفيذيممة ,وقممرار رئمميس الهيئمم تممة الئحالو  لالممما رأس

جممارى تحممت رة الخاصممة, وقيممدت بالسممجل التحمم لالمنمماطق اكة بنظممام ر شمم لس ايص بتأسمميرخبشممان التمم  2007
 . 16/5/2007بتاريخ  –رى استثمار القاهرة ب سجل تجامكت 24591رقم 
 

 .زةاع المالبس الجاهافة أنو كع يني تصفالشركة  يتمثل غرض -
 

ة ديممم دالجنمممى سمممويس ب مدينمممة –شممماط بمنطقمممة الصمممناعات المتوسمممطة المركمممز الرئيسمممى وموقمممع ممارسمممة ال -
 –حرة خاصة  م.م منطقةلقطنية ش.ا رية للمالبسمربع مؤجرة من الشركة السويس رألف مت 20بمساحة 

 بنى سويف.
 

 التجارى.ل بالسجا دهقي ريخاتدأ من بتشرون سنة وعكة خمسة مدة الشر  -
 

   أسس إعداد القوائم المالية المجمعة -2
  

 ينااللتزام بالمعايير المحاسبية والقوان 2-1
 ذات العالقة.   ح المصرية ن واللوائ صرية والقواني وفقا لمعايير المحاسبة الم   ة ع م الية المج قوائم الم ل ا   داد يتم إع  

 

 لة العرض  عملة التعامل وعم 2-2
بضة وجميع والذي يمثل عملة التعامل للشركة القا دوالر االمريكىلجمعة بالما  ة اليملوائم اقلتم عرض اي

 .ىكير المدوالر ال باالبيانات المالية المعروضة 
 

 واإلفتراضاتت ار تقديام الاستخد 2-3
  ي خصلش ا ملحكا دام ستخا دارةإلا نم يةر لمصا لمحاسبةا رييعالم فقاو  ة لماليا م ئوالقا دادعإ بلطيت
 تامزااللتوا وللألص ضةرو لمعا ملقيوا تلسياساا قبيطت على رثؤ ت لتيا تاضراتفالوا راتيدلتقوا
 رىخأ ل مواعو  لسابقة ا رةلخبا وءض  في ابه لمتعلقةا تضاراالفتوا تار يدلتقا  دتع. تفارو لمص وا راداتإليوا
 .راتيدلتقا  كتل نع لفعليةا  تائجنلا فتختل دق و  ذاه. عةو نمت
 

 . يهدور  بصفه بها قةتعلملا تاضراالفتوا راتيدلتقا جعة را م ة ديتم إعا
 

 رلتغييا نكاإذا  اهفي ريدلتقا ريتغي ميت لتيا رةلفتا في بيةمممممممسحالما راتيدلتقا في ربالتغيياف يتم اإلعتر 
  .ماكليه على رثؤ ي رلتغييا نكاإذا  لمستقبليةا راتلفتوا رلتغييا رةفت فيأو  ط،فق رة لفت ا  هذه على رثؤ ي
 

 -ى:خصلشاهذه التقديرات والحكم ا خدم فيهالمستو  هاب صةالخا حات اضإلياو البنود  ى أهما يلوفيم
 
 ج(.  4-40  يضاح رقم)الثابتة تاجية لألصول ار اإلنعماال -1
 (.  17،  15يضاح رقم  إ) عيللب احة تمالشقيقة وال ت فى الشركاتااالستثمار قيمة   فى اللضمحاال -2
 (. 22م رق يضاحإ) نينو مدالو  ءالعماليم  ى قفاالضمحالل  -3
 (. 38، 18قم ر  احإيضة )اللتزامات المحتملجلة واة المؤ يلضريبا ولصت الإثبا -4
 (. 27 قمالمخصصات )إيضاح ر  -5
  (.28 م قر يضاح ية )إالمال تادو ال -6
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 قياس القيمة العادلة 2-4
 يلةثمية لاوات ملد لية أوية لألداة الماة على أساس القيمة السوق دلة لألدوات المالياقيمة العتحديد الم يت

ول المالية  . يتم تحديد قيم الصرةمقدليف بيع مستقبلية ن خصم أي تكايخ القوائم المالية بدو ار في ت
لية التي  سعار الحامالية باليتم تحديد قيمة االلتزامات النما ، بيصولة لتلك ال يلاالحعار الشراء أسب

 . تسوى بها تلك االلتزامات  يمكن أن
 

ة  تقدير القيمة العادلدلة لألدوات المالية فإنه يتم العايمة القيد دحلت ةطوق نشس د دم وجو في حالة ع
،  مؤخراً  لتي تمتعامالت اأسعار الم راعتبالخذ في اال معييم المختلفة اسمتخدام اساليب التقب

  دوات الخرى المشابهة بصورة جوهرية لأل لية ة الحايمة العادلواالسترشاد بالق
 .االعتماد عليها خرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكنأ قةي طريأو أ -ة مو المخص ةيالنقد وب التدفقاتملأس
 
قات النقدية  ر التدفتم تقدييم فإنه ييقتلل صومة كأسلوبمخات النقدية الام أسلوب التدفقسمتخداد عن

 .ت لإلدارةضل تقديرالى أساس أفالمستقبلية ع
 

وائم المالية لألدوات  لقريخ اتا يفوق مسفي ال  دئر السام في ضوء السعويتم تحديد معدل الخصم المستخد
 .روطهاوش بهة من حيث طبيعتهالمشامالية اال
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 التشغيلية القطاعات -3
 

 2020ر يناي 31تهية فى المالية المن موعة عن السنةل لشركات المجة األعمايل ألنشطلتشغا نتائج 3-1
  
 

 قطاع تصنيع المالبس   إيضاح
 

 ت  عادااستب    راتامتثسالا  قارى عاالستثمار ال  تجزئةقطاع بيع ال
المجموع بعد   

 بعاداتاالست
 يكى  دوالر أمر   الر أمريكى  و د   دوالر أمريكى    دوالر أمريكى      دوالر أمريكى   دوالر أمريكى   رقم  

 344  541  338    --  1  416  365    17  667    147  644  145    195  463  161 ( 4)  إيرادات النشاط
 --  ( 92  899  309)   --  --  ( 857  839)   ( 92  041  470)   طاعقلنفس ال  مبيعات بين الشركات 

              228  706  431    ( 22  935  598)   1  416  365    17  667    ◼ 146  786  306    103  421  691  ت النشاط صافى إيرادا
 224  997  100    ( 3  709  331)   1  416  365    17  667    146  530  562    80  741  837  يين مالء خارجإيرادات من ع 

 --  ( 22  935  598)   --  --  255  744    22  679  854 اخلية بين شركات المجموعةات دمبيع
              224  997  100    ( 26  644  929)   1  416  365    17  667    ◼ 146  786  306    103  421  691  جمالى  اال

 ( 146  813  989)   24  393  985    --  ( 23  474)   ( 82  999  577)   ( 88  184  923)  ( 5)  تكلفة النشاط
              78  183  111    ( 2  250  944)   1  416  365    ( 5  807)   63  786  729    15  236  768    مجمل الربح 

 3  437  915    ( 431  462)   238  289    --  1  186  115    2  444  973 ( 6)  أخرى  ليغشت إيرادات 
 ( 52  778  654)   104  251  --  --  ( 47  079  566)   ( 5  803  339)  ( 7)  مصروفات توزيع  

 ( 21  133  734)   274  020  ( 2  059  568)   ( 306  989)   ( 13  390  302)   ( 5  650  895)  ( 8)  ت إدارية وعموميةفامصرو 
 ( 435  271)   --  ( 142  064)   ( 44)   ( 70  094)   ( 223  069)  ( 9)  ىر شغيل أخروفات تمص

             7  273  367    ( 2  304  135)   ( 546  978)   ( 312  840)   4  432  882    6  004  438    غيل  األرباح الناتجة عن التش
 28  726    --  28  726    --  --  -- تائج المشروعات المشتركة  عة من ن لمجمو حصة ا 

 ( 280  012)   --  ( 280  012)   --  --  -- ل شركة شقيقةانتائج أعم  ن م  حصة المجموعة
 8  948  532    ( 70  544)   14  405  427    571  235    ( 2  727  964)   ( 3  229  622)  ( 11)  ى(يلة )بالصافروفات تمويلمص

 15  970  613    ( 2  374  679)   13  607  163    258  395    1  704  918    2  774  816   قبل الضريبة الدخلية  اح  ربالا
 ( 771  098)   --  --  --  ( 512  477)   ( 258  621)   العام ضريبة الدخل عن  
 5  796    --  --  --  ( 42  873)   48  669    الضريبة المؤجلة

              15  205  311    ( 2  374  679)   13  607  163    258  395    1  149  568    2  564  864  ام  بح العى ر صاف
            -زيعه كالتالى:تو   يتم
 15  082  576    ( 2  374  679)   13  607  163    256  328    1  014  502    2  579  262  القابضةالشركة    يب مساهمى صن

 122  735    --  --  2  067    135  066    ( 14  398)   قوق االقليةب حنصي
 15  205  311    ( 2  374  679)   13  607  163    258  395    1  149  568    2  564  864     ح العامصافى رب
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 9201ير اني 31هية فى ة المنتالمالي عن السنة ةعو لشركات المجم األعمالة نشطيل ألالتشغئج نتا 3-2
 ال ــــعمه األــــطشأن  
 

 سبيع المالقطاع تصن إيضاح
 

 استبعادات   االستثمارات  االستثمـار العقاري   هقطاع بيع التجزئ
بعد    ـىلــــااإلجمـــ 

 ستبعاداتاإل
 ريكى  ر أم دوال   كى  ي ر م دوالر أ   دوالر أمريكى    ريكى  ر أم دوال   ى  أمريك ر  دوال     ريكى م أ   دوالر  رقم  
 331  921  725    --  863  844    16  491    163  277  354    167  764  036   ( 4)  طاشت النادااير 

 --  ( 71  116  248)   --  --  ( 1  067  287)   ( 70  048  961)   مبيعات بين الشركات لنفس القطاع
              237  434  344    ( 23  371  133)   863  844    16  491    162  210  067    97  715  075    شاط ادات الناير   صافى
 236  554  009    ( 880  335)   863  844    16  491    161  076  636    75  477  373    ء خارجيينمالت من ع ايرادا

 --  ( 23  371  133)   --  --  1  133  431    22  237  702     كات المجموعةمبيعات داخلية بين شر 
              236  554  009    ( 24  251  468)   863  844    16  491    162  210  067    97  715  075    جمالى اال

 ( 151  616  597)   24  936  431    --  ( 3  805)   ( 96  208  701)   ( 80  340  522)  ( 5)  نشاطتكلفة ال
              84  937  412    684  963    863  844    12  686    66  001  366    17  374  553    لربح  مجمل ا

 5  374  054    ( 3  843  928)   4  658  174    386  624    487  387    3  685  797   ( 6)  أخرى   إيرادات تشغيل
 ( 55  846  822)   20  656    --  --  ( 50  638  495)   ( 5  228  983)  ( 7)  زيعبيع وتو مصروفات  

 ( 25  941  998)   2  274  465    ( 3  983  666)   ( 1  900  795)   ( 14  019  908)   ( 8  312  094)  ( 8)  ة وعمومية اريات إدمصروف
 ( 1  404  061)   --  ( 142  994)   ( 509)   ( 620  787)   ( 639  771)  ( 9)   ىر خأل  تشغي  ت مصروفا

              7  118  585    ( 863  844)   1  395  358    ( 1  501  994)   1  209  563    6  879  502    باح الناتجة عن التشغيل ر اال
 26  690    --  26  690    --  --  --  نتائج أعمال المشروعات المشتركة موعة من  حصة المج 

 --  --  --  --  --  --  شقيقهل شركه  تائج أعمان  من   عةمو مجلا  حصة
 ( 2  596  852)   4  228    4  928  860    ( 9  072)   ( 2  849  460)   ( 4  671  408)  ( 11)  مصروفات تمويلية )بالصافى(

 4  548  423    ( 859  616)   6  350   908    ( 1  511  066)   ( 1  639  897)   2  208  094    الدخلية    الضريبة  رباح قبلالا
 ( 1  177  510)   --  --  --  ( 585  045)   ( 592  465)   ضريبة الدخل عن العام

 ( 286  111)   --  --  --  ( 288  071)   1  960    الضريبة المؤجلة  
              3  084  802    ( 859  616)   6  350  908    ( 1  511  066)   ( 2  513  013)   1  617  589    ام  الع  صافى ربح

             -لى:لتا ا ك  يعهز و يتم ت
 3  398  840    ( 859  616)   6  859  065    ( 1  498  977)   ( 2  568  327)   1  466  695    كة القابضةالشر اهمى  يب مسصن

 ( 314  038)   --  ( 508  157)   ( 12  089)   55  314    150  894    االقليةنصيب حقوق  
 3  084  802    ( 859  616)   6  350  908    ( 1  511  066)   ( 2  513  013)   1  617  589     ح العامصافى رب
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  طإيردات النشا -4
 

  2020ر يناي 31 إيضاح
 2019يناير  31

بعد تسويات الهيئة 
 مة لالستثمار العا

 ــكــيأمري دوالر  ــيكـريـر أمدوال مـــرق  
 236  554  009    100 997 224    شاطإيراد الن

  224 997 100     009  554  236 
 طالنشا ةفتكل -5

     
 331 830 42  778 489 63  اتملز ومستام د خموا
 228 506 65  066 454 37  عالبي بغرض  ائعبض

 815 546 1  104 090 2  و تغليف مواد تعبئة
 048 126 14  313 046 18  ة ناعير صأجو 

 270 718 2  936 012 2 ( 12) ةتصول ثابأهالك أ
 213 124 15  374 726 10  ية مصروفات صناع

 18  375  937  15  486  207  خرى أت افمصرو 
  149 305 778  842  227  160 

     صمخي
 (600 920 4)  (857 878 3)  أيرادات دعم الصادرات

 (645 690 3)   068 387 1  تحت التشغيلتاج االنالتام و  تاجالتغير فى االن
  146 813 989  151 616 597 
     

 إيرادات أخرى -6
     

 1  634  186    856 851               ةمحصل تإيجارا
 2  938  138    551 664    الية  رأسم   أرباح 
 196  842    507 115    م مكتسب ص خ 

 75  641    727 105    دمات للغير ات خ إيرد 
 132  566    2.1.1.1.1-3 763 293   ( 27)  في الغرض منهاتنت إصصاخم

 396  681    2.1.1.1.2-3 1  406  511  أخممممري
    3 437 915    054  374  5 

 توزيع يع والبال تروفاصم -7
     
 22  792  751    781 825 20     ومرتبات ورأج

 716 246 10    317 140 10     أيجارات
 528 765 4    012 617 5    والت مبيعاتمع

 414 662 3    106 464 2    عالن دعاية وأ
 2  246  271    917 259 2   ( 12) ثابتة    أصول   إهالك 

 3  323  340    298 324 4    مصاريف تصدير
 8  809  802    223 147 7    أخرى

    52 778 654    822  846  55 
 ية وعمومإدارية فات مصرو  -8

     
 8 059  897  539 659 9    تباتأجور ومر 

 782 717  694 737   ة(يموعمو )أدارية ت راجاأي
 818  974  120 833 1  ( 12) الثابتة الصولإهالك 

 4 312  166  481 478   ي يلو مإيجار عقود تأجير ت
 12 033  179  8  424 900    رىأخ
   21 133 734  998 941 25 
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 روفات أخرىصم -9
 

  2020يناير  31 إيضاح

 2019يناير  31
ة يئالهبعد تسويات 
 مار ثتسالالعامة ل

 دوالر أمريــكــي  يـمريــكـدوالر أ مـــرق  
 136  558  064 142   ار إلستثمعامة لهيئة الرسوم ال

 1 158  647  400 86 ( 27)  عام  خالل ال مكونة  ات  ص ص مخ 
 108  856  807 206 أخري 

  435 271  061 404 1 
 يةيلإيرادات تمو  -10

     
 5 679  842  801 971 6  إيرادات فوائد دائنة
الت بالعمالت عاموالم رصدةفروق ترجمة ال

 ةالجنبي
 (40-2 ) 14 948 490  317  295 4 

  21 920 291  159 975 9 
 ةويليمتروفات صم -11

     
 12 572  011  759 971 12 ( ب -22-40)  ينة وعموالت ومصاريف بنكيةد مدئافو 
  12 971 759  011 572 12 
 
  



 إلستشاراتت واة العرفة لإلستثماراركش
 العامة(ة نطقة الحر ممة مصرية بنظام ال)شركة مساه
 2020اير ين 31ة المنتهية في المالي نةالس  عنة معلمالية المجئم امتممة للقواإيضاحات 
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  (افىلصبا) ةابتالثاألصول  -12
ــي   آالت   نقل وسائل      ت ا د ع أثاث وم   في  نات  ي تحس         مباـن
  ضاحيإ *األراضــي   اءات ـ ش ن ا  و   دات ـ ومع   ال ــ وانتق   دوات أ و   د عــد   تب ـا مك   جرة أ ت مس كن  أما   ــــي مالـ اإلج 
  مـــرق  ريكي الر أم و د   ي ك ي ر ر أم ال و د   كي ي ر م ر أ دوال   ي ريك دوالر أم   ريكي م ر أ ال دو   ي ريك ر أم ال دو   ريكي م دوالر أ   ريكي أم دوالر  

 2019  اير ر فب   في أول ة  كلف ت ل ا   5  031  934     59  112  399      49  613  115      1  098  469    1  067  613      51  633  309      3  044  176      170  601  015  
 لتاجير ا   د جة عن عقو ت ا لن التسويات ا  ( 40-16)  1  537  384     2  725  405    --  --  --  --  --    4  262  789  
       م ا ع ل ا   ل ات خال اف اإلض   --    352  932      3  748  477      44  061      31  881      1  005  129      1  523  973      6  706  453  
 قة ي شق   كات بعة لشر ا ت ثمارات  ل است اثر تحو   ( 137  098)   ( 2  096  137)   ( 5  218  840)   ( 115  398)   ( 93  673)   ( 311  212)   ( 10  992)   ( 7  983  350) 
 العام   الل ات خ عاد تب س إ   --  ( 266  850)   ( 1  629  957)   ( 11  332)   ( 3  552)   ( 2  652  531)   ( 372  130)   ( 4  936  352) 
 شركات تابعة ثمارات مشتركة ل است   تحول ر  اث   --  --    403  629    --    25  717      20  684      5  097      455  127  
   لعمالت الجنبية ة با ترجم فروق      192  769     614  527      230  322      17  163      18  082    96  629      708  429    1  877  921  
 2020اير  ين   31في    ة ف التكل     6  624  989   60  442  276      47  146  746      1  032  963      1  046  068      49  792  008      4  898  553      170  983  603  
 2019  ر ي فبرا في أول    إلهالك مع ا ج م   --    25  103  421    43  116  732      934  057      608  901      48  625  496      1  380  023      119  768  630  
 ود التاجير ق ع اتجة عن  ويات الن س ت ال  ( 40-16)  --    310  569    --  --  --  --  --    310  569  
   م العا   الك ه ا   --    1  030  802    2  064  997      42  038      41  085      1  855  434    660  651      5  695  007  
 قيقة ش   ات رك ش ل   تابعة ت  ول استثمارا تح ر  ث ا   --  ( 996  225)   ( 4  592  706)   ( 102  648)   ( 70  831)   ( 279  356)   ( 10  992)   ( 6  052  758) 
 دات عا تب مجمع إهالك اس   --  ( 64  488)   ( 1  259  284)   ( 11  331)   ( 3  552)   ( 2  713  078)   ( 471  783)   ( 4  523  516) 
 تابعة   ات مشتركة لشركات استثمار   ر تحول ث ا   --  --    369  223    --    17  547    19  451      4  745      410  966  
 لجنبية ا ت  عمال بال   فروق ترجمة   --    339  709      126  049      10  941      11  772    191  427      387  857    1  067  755  
 2020ير  ينا   31  هالك في إل مجمع ا   --    25  723  788      39  825  011      873  057      604  922      47  699  374      1  950  501      116  676  653  
 2020يناير    31  تة اب لث ا   ل صو صافى األ     6  624  989     34  718  488      7  321  735      159  906      441  146      2  092  634      2  947  962      54  306  950  
 2019اير  ين   31ة فى  بت الثا صول  األ   ي صاف     5  031  934     34  008  978      6  496  383      164  412    458  712      3  007  813      1  664  153    50  832  385  
 تعمل ال  تز   اا وال تري دف   لكة مه   ول اص   --    1  723  147      19  278  695      697  733      256  324      4  424  656      2  558  279      28  938  834  

 
 2018  اير ر ب ف   ل في أو لفة  التك   5  048  225    59  044  209    48  813  971    1  020  014    1  022  773    51  624  352    2  575  572    169  149  116  
      م  عا ال ات خالل  ضاف اإل   --  220  828    1  701  667    80  635    45  955    1  247  580      607  667    3  904  332  
 العام   ل خال   ت ا عاد تب إس   --  ( 88  658)   ( 680  943)   --  --  ( 54  422)   ( 12  440)   ( 836  463) 
   ة ي نب ج ل ا ت  ال م بالع   ة م ج تر فروق    ( 16  291)   ( 63  980)   ( 221  580)   ( 2  180)   ( 1  115)   ( 1  184  201)   ( 126  623)   ( 1  615  970) 
 2019ر  يناي   31التكلفة في    5  031  934    59  112  399    49  613  115    1  098  469    1  067  613    51  633  309    3  044  176    170  601  015  
 2018فبراير    ل ي أو ف ك  هالمع اإل ج م   --  24  035  144    41  747  411    825  849    530  180    47  650  550    850  337    115  639  471  
   العام    ك  ال إه   --  1  108  411    2  101  980    109  770      79  558    1  847  962    634  834    5  882  515  
 تبعادات ك اس ال مجمع إه   --  ( 9  752)   ( 536  336)   --  --  ( 39  741)   ( 3  734)   ( 589  563) 
 ة ي الجنب   ت بالعمال   جمة ر فروق ت   --  ( 30  382)   ( 196  323)   ( 1  562)   ( 837)   ( 833  275)   ( 101  414)   ( 1  163  793) 
 2019ر  ي ا ين   31  في ك  اله إل ا   مجمع   --  25  103  421    43  116  732    934  057    608  901    48  625  496    1  380  023    119  768  630  
 2019يناير  31ثابتة  ل ا ل  و ص فى األ ا ص   5  031  934    34  008  978  6  496  383  164  412  458  712  3  007  813  1  664  153    50  832  385  



  اتر ستشاإلاو  شركة العرفة لإلستثمارات
 امة(عرة الة الحالمنطقبنظام ركة مساهمة مصرية )ش
 2020يناير 31 يلمالية المنتهية ف ا السنة  عنمالية المجمعة ات متممة للقوائم الاحإيض
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 -: االتىة  ية المجمعائم المالضى في القو بند االرا يتضمن *
 

 – العرباض بي –ة ناعات المتوسطقة الص( بمنط198/ 6الى  6/191م )منرقعة الرض ة شراء قطلفتك -
ع ر مربمت 152 981.40 رهاقدمساحة ى سويف الجديدة )شرق النيل( بمحافظة بنى سويف ب بن ةنيدمب
  2007 ليويو  19بتاريخ لجديدة يف اى سو مدينة بن ازديدة جهات العمرانية الجهيئة المجتمع تراه منلمشاو 
جيل ستلا جارىأمريكي و الر دو  1 891 183لغ دل بمبالمعا ريمصجنيه  10 775 973مبلغ  جمالىبا

 .بالشهر العقارى
 

 تحت التنفيذ مشروعات -13
 2019ر يناي 31

ة هيئت الوياتسد عب
 ثمارستاللعامة ال

 

  2020يناير  31

 

   ريكيأمدوالر   دوالر أمريكي
نشاءات يانمب  055 085 5    5  482  450    وا 
 بركيتحت الت آالت ومعدات 318 75    25  723  
 أصول ثابتة ءار شلدمة دفعات مق 902 279    504  993  

166  013  6  5 440 275  
يئة  لتقييم الهفيذ طبقاً تنال تحتعات مشرو  يض فخفاناإل (475 115)  ( 115  475) 

 ة(ة تابعركر )شثماالعامة لإلست
  691  897  5    5 324 800  

 
 ــــــــرةشهال  -14

 
يكي  ر أمر ال و د   30  918  257غ  بل )م   2020يناير    31  في   دوالر أمريكي   30  714  267ته  غ قيم يد والبال تمثل الرص ي 

العام   في الرصيد خالل  والتغير  لشركات التابعة ية ل لمال ا المعترف بها فى القوائم   ة الشهرة ( في قيم 2019يناير  31في  
 الصرف.   أسعار ي  ر ف غي ت ل ا ناتج عن  

 
 2019يناير  31

ة هيئال عد تسوياتب
 ستثمارة لأللعاما

 

 2020يناير  31

 

  يكيدوالر أمر   دوالر أمريكي
 مجموعة بيرد  28 337 930   29 510 190

     ة اهز الج   س كونكريت للمالب شركة    497 280   441 097
 زة ه ا للمالبس الج سرية  السوي شركة  ال  650 286 1  650 286 1

257  918  30  267  714  30  
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 حة للبيعمالية متا  تتثماراسإ -15
 2019 يناير 31

ات بعد تسوي
ة العامة  الهيئ

 لألستثمار

 

 2020ر يناي 31

       

   ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي
لشمممركة القابضمممة فمممي رأس ممممال شمممركة امة سممماهم قيممممة تكلفمممة 854 554  876 179 

           ش.م.م( ) عقممممممممممممممممممارير التثمايممممممممممممممممممة واإلسمممممممممممممممممم نملتشممممممممممممممممممر لعاال
  ل(رأس الما من٪ 2.62همة مساال سبة)ن

- 

     
 شممركةالال ممم  رأس ة فمميكة القابضمم سمماهمة الشممر كلفممة مقيمممة ت 472 29  29 472 

مويارة والتمممممممممممممممممية للتجمصر لا )نسمبة المسماهمة  (م.م)ش. قسمممممممممممم
  ٪ من رأس المال(4.036

- 

     
ممممال شمممركة  بضمممة فمممي رأسلشمممركة القاة ااهممسممم  ةتكلفممم يممممة ق 467 543 2  2  543 467 

 ٪ مممن رأس48.5همة ( )نسممبة المسمماميتكممو) لوسممطالشممرق ا
  ل(الما

- 

     
  ات أخمريإستثمار  669 67  69 237 
 355 518 3   3 195 462    
  : م يخص     
 - ة يم اإلنخفاض في الق   (885 44)  ( 44 885)
يممع  تاحممة للب ماليممة م   رات ة االسممتثما قيممم فممي  ل  ضمممحال ر اال خسممائ   (632 204)  ( 204 632)

 ار  ة العامة لإلستثم قًا لتقييم الهيئ )شركة تابعة( طب 
- 

 - الصرف ي أسعار التغير ف ر  ث أ   (466 329)  ( 511 281)
   ستثماراتالمالي اإج  479 616 2  2 757 557 

 ق نشطدم وجود سو لع بيعلل ةمتاحة اليلمالات استثمار إللعادلة لا قيمةلالم تتمكن الشركة من قياس  -
  (.6-2)هو موضح بالسياسات رقم  د عليه كمااالعتميمكن 

 ركة  ت شمشروعات م  في ستثماراتا -16
 مار فيث قيمة االست

 ر فياالستثماقيمة   2019يناير  31
  نسبة  2020يناير  31

 المساهمة 
 دـــبل

 ا فيه مستثمر  اسم الشركة ال  التأسيس
   ٪  ير امريكالدو   امريكير الو د

صناعة  كاميجيت ل  رمص 49.48  --  650  076
 البس الجاهزة الم 

076 650  --  49.48    
 2020ناير ي 31في  نتهيةية الملالما لفترةال الخ ركةالحا يلي  وفيم

    2020يناير    31
    امريكير الو د

2019يناير    31  في د  الرصي    650  076    
 يضاف/)يخصم(    
 يجت ة كامشركأعمال ئج نتاوعة فى نصيب المجم   42  199  
 ر تحول االستثمار إلى شركة تابعةاث   ( 692  275) 

 2020يناير  31 فيد الرصي   --
 

من اسهم   ٪50اذ على و ستحالابت الستشارات واثمارالالست كة العرفةقامت شر  2019و يوني 27خ بتاري
ة عن طريق شركة لكيم ٪49.5م( باالضافة الى نسبة )ش.م.ة اهز الجبس مالة اللصناعشركة كاميجيت 

 . ٪99.48ساهمة المجمعة الم يع المالبس الجاهزة لتصبح نسبةتسويق وتوز  ثمار فىستالالعرفة ل
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 ةكات شقيقي شر ف  إستثمارات -17
 

 فيستثمار القيمة ا
 1920 يناير 31

 ر فياالستثماقيمة  
 2020يناير  31

نسبة   
 همة المسا

بلد 
 اسم الشركة  التأسيس

   ٪  يكيدوالر امر   امريكير الو د
 * تكس لألصوافدن جول رمص 43.60  454 940 4   --
--   4 940 454     

 
وشركة   لقابضة(ا ركةش)ال تستشاراات والر لألستثما العرفة ةبرم بين شركالدارة المنتيجة انتهاء عقد  *

ت على السياسات المالية  تشاراوالسات مار ستثة لأللعرفسيطرة شركة الالصواف فقد تم فقدان دن تكس ولج
الى   تابعةالستثمار من شركات ف وبناء عليه فقد تم اعادة تبويب دن تكس لألصواة جول لشرك والتشغيلية

 .ة(االدار  قدء عاانته  )تاريخ 2019ر يفبرا 1من عتبارا اقيقة ركات شش
 

 0202اير ين 31لمنتهية في لية االما الفترةخالل  ركةالحوفيما يلي  
 

    2020يناير    31
    امريكير الو د

2019يناير    31  في رصيد  ال         --  
 يضاف/ )يخصم(    
   شقيقةكة شركة تابعة الى شر  ر فىأثر تحول االستثما   466 220 5 

 تكس لدن جو شركة  ل ج أعمائتاحصة المجموعة فى ن   (012 280)
 2020يناير  31 فيد الرصي   454 940 4 

 
 ضريبية مؤجلة أصول -18

 2019يناير  31
ة هيئال عد تسوياتب
 ستثمارة لأللعاما

 

 2020يناير  31

 

  يكأمري ردوال  دوالر أمريكي

 2019يناير  31 في الرصيد  238 21  121 493
 التغير خالل العام  796 5  (111 286)

 ى شركات شقيقةلاركات تابعة أثر تحول استثمارات فى ش 753 121  --
 العام  فروق ترجمة (802 127)  ( 185 772)
 أصل –ر العام رصيد أخ 985 20  238 21 

 
 )عالمات تجاربة( سةلمو م غيرصول أ -19

    

 العام ا ة الرصيد في بداي  606 647 19  228 570 22
 أضافات خالل العام   595 690 2  

 مالعا ك خاللاالستهال  (151 482 2)  ( 2 622 459)
 ي أسعار الصرف أثر التغير ف  (540 99)  ( 300 163)

19 647 606  19 756 510    
     ارات إلستشامارات و تى العرفة لالستثشركالخاصة ب  ريةة التجامثل الصول الملموسة فى العالتتم -

 عام.  20 ر رية على مدايتم استهالك العالمات التجاجلترا و إنومجموعة بيرد القابضة ب القابضة( )الشركة
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 فيذنتحت الت أعمال -20
 

والر  د 465 612)مبلغ  2020يناير  31يكي فى الر امر دو  111 245 4بند البالغ قيمته ليتمثل هذا ا 
  من القيمة  ٪ 10ضان بواقع ر من رماشالع نةديأرض بم ةعلقط ة المقدمةقيمة الدفع قارن( فى عام المال
هيئة المجتمعات ا لقرار لنشطة أخرى وفق ن أسكان قومى دان مف 100ى وال ة ح ساحط مشاتعديل نل
   .2019مارس  4يخ در بتار ( الصا125عمرانية الجديدة رقم )لا
 

 المخزون -21
 

 2020يناير  31 

 2019ر يناي 31 
لهيئة عد تسويات اب

 رمالألستث العامة
 يكيدوالر أمر   ر أمريكيدوال  

 21  853  040    732 010 25    لزماتستمو ت خاما
 683  698    150 612    تغليفمواد تعبئة و 

 3  604  950    089 083 3    طع غيار  ق
 19  525  530    630 034 16    تام  إنتاج غير
 70  431  328    331 206 62    إنتاج تام 
 1  064  114      585 760    بالطريق بضاعة
 1  089  009    320 188 2     ماتتلز سومخامات ات مستندية لشراء إعتماد

    109 895 837    669  251  118 
     يخصم:
 )3  237  356(    (269 552 1)  قيمة المخزون  فاض فياإلنخ

    108 343 568    313  014  115 
 

 نونلمديالعمالء وا -22
     

 ء عمال  486 225 54    55  903  222    
 أوراق قبض  411 770 1    2  012  033    
 دة مدينة أرص –دين مور   704 096 4    3  154  207    
 مينات لدى الغير تأ  411 931 1    1  131  848    
   ضرائب حة ال مصل   048 366 1    1  468  321    
 قدماً عة مفو ات مدمصروف  925 115 8    6  915    792    
 مستحقة  يراداتإ  091 529 13    11  381  296    
 مباعة تشركا –ن نو مدي  084 580 44    44  624  447    
 ون متنوعونمدين  537 456 6    ¤ 25  207  078    
    244  798  151    136 071 697   
  (: )يخصم     
 * ون  ين العمالء والمد   خسائر االضمحالل في قيمة  (326 006 46)  ( 46  511  788) 
    456  286  105    90 065 371    

 
 والمدينون ءالمعال مةالل فى قير االضمحخسائ * 

    
 691  122  024 237  عمالءلاة  قيم فيل ضمحالسائر االخ

 45 820  666  302 769 45 قيمة أرصدة مدينةضمحالل فى خسائر اال
 46 006 326  788 511 46 
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 النقدية بالبنوك والصندوق -23
 2019 ايرين 31

 ويات الهيئةبعد تس
 

 2020يناير  31
 

  يكمريأ دوالر  كيالر أمريدو 
 ات جاريةحساب 720 324 12    12  483  946  
 ة وأذون خزان  ودائع الجل 804 629 72    49  477  340  
 النقدية بالصندوق 930 449    403  728  
 رصيد النقدية بالبنوك والصندوق 454 404 85    62  365  014  
    
 جمعة  الم التدفقات النقديةعداد قائمة  ألغراض إ   
 ق ك والصندو بالبنو  يةقدرصيد الن 454 404 85    62  365  014  
 :يخصم   
  فلمكشو سحب على ابنوك  (648 827 6)  ( 6  858  858) 
ألغراض   العام حكمها في أخر ما فيقدية و صافى الن 806 576 78    55  506  156  

   المجمعة نقديةقائمة التدفقات ال
 

 لية ملة المحلعاب الت طويلة األجلقروض وتسهي -24
 
 ـالياإلجم  ولالمتدا زءلجا  ة األجليلو ط ة سداداينه 
 يالر أمريكدو   ر أمريكيالدو   كير أمريدوال القرض 

       ات واالستشارات العرفة لإلستثمار   شركة
 087 907 13  684 585 7  403 321 6 2021 العربي الفريقي الدولي  البنك -

       ةز هسعيد للمالبس الجاشركة بور 
 114 053 2  447 824  667 228 1 2022 ت الوطنىويبنك الك -
       لقطنيةامالبس ية للر لسويسشركة اال
 HSBC 2020 --  150 000  150 000بنك  -

       ةيزياالنجلبيرد  ةمجموع
 QIB 2021 4 859 235  2 081 600  6 940 835بنك  -

 036 051 23  731 641 10  305 409 12  2020ير ينا 31في  الرصيد
 30 335 704  9 324 598  21 011 106  2019ر ايين 31الرصيد في 

 
 لة االجل يأخرى طو  ماتألتزا -25

 

 2020 يناير 31

 2019يناير  31 
بعد تسويات الهيئة 

 ة لألستثمارعامال
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 --  611 012 5 تأجير ودتزامات عقط ألأقسا
المة تجارية     ع ق أستغاللمقابل ح ألتزامات

 442 600 7 بيرد(ال ةعمو )مج
 

724  546  4 
 12 613 053  724  546  4 
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 رى ائنة أخوأرصدة دن موردو -26
 

 2020يناير  31

 2019يناير  31 
يئة الهبعد تسويات 

 العامة لألستثمار
 أمريكيدوالر   دوالر أمريكي 

 26  070  755  713 817 21    موردون
 8  298  400  797 091 10   فع د قأورا

 121  714  751 709   ةنئاددة  أرص -عمالء
 10  599  336  430 135 13   قةت مستحمصروفا
 699  616  181 568 2   للغيرتأمين 

 3  581  168  911 032 3   مصلحة الضرائب
 7  548  648 6   إيجارات محصلة مقدماً 

 5  340  179  -- ة الجل ة قصير دات مؤجلإيرا
 --  217 041 5    د تأجيرقو امات عتز لأ

 218 104  807 206   *ام التأمين الصحى الشامل نظل ليةفاتكمساهمة 
 6  321  879  523 974 4   تنوعونن مدائنو 

   61 584 978  813  144  61 
 
ل  ماالتامين الصحى الش ظامار قانون نبإصد 2018لسنة   (2تم إصدار القانون )  2018يناير  11بتاريخ       *

ار  تم إصد، كما اء ستة أشهر من تاريخ إصدارهضقإلن لىتاالبه إعتبارًا من اليوم ل يتم العم على أن
 ة والشركات التابعة شركة القابضال ، وقد قامت إدارة2018مايو  8المذكور بتاريخ  للقانون لتنفيذيةائحة الال

ثب  ية له. يذئحة التنفون والالنارها الحالى لنص القفسية وفقًا لتالمساهم ات قيمةباحتساب وا 
 

 المخصصات -27
 ي ف د صيالر  

  2019  فبرير ولا
 المكون 

 لعام ا خالل
 نتفى أ 

  منه  لغرضا
 مستخدملا

   ل العامخال
 الرصيد في 

 2020ناير  ي 31
 كيأمري دوالر  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  الر أمريكيدو   يدوالر أمريك 

*ات لب رائب ومطامخصص ض   164  866  1  86 400  (856 064 )  (287 182)  809 318 
          

 فى شركة   ارستثمتحول أأثر 
 ة لشركة شقيقةتابع

--  --  --  --  (120 162) 

          
 (074 24)  --  --  --  -- أثر التغير فى اسعار الصرف 

   164  866  1  86 400  (856 046)   (287 182)  665 082 
 
  28محاسبة المصري رقم عيار المل حول المخصصات وفقاً رها نشالمعتاد  تمعلوماللم يتم اإلفصاح عن ا *

بشدة يؤثر قيامها بذلك قد  عتقد بأنالشركة ت ةن إدار ًا لة" نظر لمحتملااللتزامات اصصات والصول و خلم"ا
 طراف.على نتائج المفاوضات مع تلك ال
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دار المالية  تاألدوا -28  ر المتعلقة بهاة المخاطوا 
  

 خزانة، شهادات أذون ة،انيالتسهيالت االئتمفوائد، ب وضر لرئيسية للشركة من ق اة ات الماليلدو ون اتكت
التمويل لنشطة الشركة.  وفير لدوات المالية فى تمن هذه ا االساسى ضثل الغر يتم لجل. ائعإدخارية وود

شئة مباشرة النالموردين ء واعمالال ة متنوعة أخرى مثلوات ماليابعة لديهم أد لتوالشركات القابضة الشركة ا
 كة. شر ال من أنشطة

 
  نبية وخطرالت الجمخطر العفى  لتابعةت ا ابضة والشركاشطة الشركة القمن أنة اسيمثل المخاطر الستت

 ان.الئتمسعر الفائدة وخطر ا
 

 خطر العمالت األجنبية -29
صرف  ر عار فى أسلتغيجة لالمالية كنتي الدواتذب قيمة ية فى خطر تذبنبيتمثل خطر العمالت الج

 جنبية.العمالت ال
 
ارج الخموردين بمن ند الشراء عجنبية ت ال عة لخطر العمالركات التابلشقابضة واركة العرض الشتت

 مالت الساسيةلعلجنيمه االسترلينى في اوا لدوالر المريكي، اليورومثل ايت لعمالت الجنبية.والقروض با
 ذا الخطر. هدى إلى التى تؤ 

 
 التي:الجنبية كاا بالعمالت 2020 يناير 31 فىجنبية خطر العمالت االل عةالمجمو  تعرضكان و 

 

 ية أجنبعمالت  
 (ـــز)عـــجـ /ض فائ
 2020ير ينا 31

 عـــجــــز()فائض /  
 9201ر يناي 31

 (010 294 22)  (202 598 8) يورو
 451 062 868  577 817 289 1 صريمجنيه 

 (260 841 1)  (197 031 1) جنيه إسترليني
 
  المريكىالر امقابل الدو  جنبيةاأل التصرف العم اربيان اسعلي ي فيما

 
 متوسط سعر الصرف   السعر صرف االقف 
 31/01/2020 31/1/2019  31/01/2019 31/1/1920 

 1.2277 1.1200  1,1371 1.1087 يممورو
 1.4008 1.2788  1.3127 1.3010 لينىجنيه استر 
 0.0564 0.0593  0.0557 0.0621 صرىجنيه م
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  ائدةلفخطر سعر ا -30
 ة السائد بالسوق.الفائد عرة كنتيجة لتغير سماليال داةبذب الر تذل خطر سعر الفائدة في خط مثيت
 

ثل متللبنوك والتي ت التابعةية الشركة القابضة والشركات ر الفائدة على مديونأسعاويتمثل في تغير 
         2020نايري 31دها في يصلتي بلغ ر واالدائنة  انية والبنوكتماالئ يالتوالتسه ضأرصدة القرو في 

(، وقد بلغت 2019ناير ي 31في  دوالر 115 276 226) يكيمر أ دوالر 452 152 238مبلغ 
          رصدةال والمتعلقة بهذهجمعة المالمدرجة بالقوائم المالية ات التمويلية والمصروف وائدالف

 (.المقارن املعاخالل أمريكى  رالدو  011 572 12) كىريأم والرد 759 971 12مبلغ 
 

 –جدت إن و  -خارية ات االدوالشهاد بفائدةلحسابات الجارية واالخزانة  ونوأذ ائع لجلبينما بلغ رصيد الود
            يف أمريكى دوالر 014 365 62) ىأمريك دوالر 454 404 85 مبلغ 2020يناير  31 في
  ون الخزانةالودائع وأذك متعلقة بتلواللمجمعة ا م المالية قوائلبائنة المدرجة الداد لفوائ، وا (2019ير ينا 31
 (. المقارنم  العال خال دوالر أمريكى 842 679 5) مريكىأ دوالر  801 971 6 غبلم

 
ات دوالشها لخزانة ا ذون خطر سعر الفائدة على الودائع لجل وأت التابعة لض الشركة القابضة والشركاتتعر 

  .جلقصيرة ال عةع ذات طبيودائلا هذهإن وجدت.  - ةريالدخاا
  

ى أفضل  مل على الحصول علشركات التابعة تعالقابضة واللشركة ا رةخاطر فإن إدامن هذه الم حدولل
  الليالت االئتمانية وأرصدة القروض مع إحرصدة التسهالسوق المصرفي بالنسبة ل احة فيشروط المتال
ة  شركة القابض الًا لسياسة تمانية وفقئسهيالت االوالت وضجل محل القر ط الوسالمت شتركممويل الرض التق

 . ورة دوريةبصلمصرفي السائدة بالسوق اة أسعار الفائدة تقوم بمراجعأنها  ماك التمويلية،
 

 االئتمان خطر -31
  خر الطرف اآل ضتعريو  لتزاماتهال ةعدم وفاء أحد أطراف الدوات المالي ر االئتمان في خطريتمثل خط

 لخسائر مالية.
 
ودائع لجل،  عليهم، وال تحقةمسى المبالغ العمالء المتمثلة فالمن  جموعة مية للالن الصول المكو تت

للخطر. يتوزع  لمالية تركيز هامتمثل هذه الصول ا لية. الارات المامة االستثهادات االدخارية وأرصدالش
صورة ب ئر االضمحاللساخ ئتمان ويتم إثباتالزمة على اارقابة حة. توجد وعنالعمالء على قطاعات مت

بعد أن االستثمارات مكونة طريق التأكد من تثمارات عن االسب تمان المتعلقالشركة خطر االئ يرالئمة. تدم
 ثمارات.الئتمان لهذه االستلخطر ا قييم دقيقتعمل 

 
 لهذه البنوك.ن ر االئتماطدقيق لخء تقييم ار جالودائع لجل لدى بنوك تجارية بعد إ يتم ربط

 
 .المجمعة  الدورية ية المال ئمتاريخ القوا ر المريكى فىوالتمان بالدخطر الئل قصى للتعرضلا حدال

 
 قيمة الدفتريةال  
  

 2019ير ينا 31  2020يناير  31
 الهيئةبعد تسويات 

 دوالر امريكى  والر امريكىد  
 557 757 2  479 616 2  حة للبيع  ستثمارات مالية متاا

 96 896  804  398 583 80  مدينةة وأرصد مدينون
 541  538  887 489 1  ات عالقه راف ذأطمستحق من ال

 62 365  014  454 404 85  الصندوقنوك و نقديه بالب
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 ت الماليةلألدوا العادلةمة يالق -32
 
تبادل  الالرغبة فى  لديهمف أطرابين  ة التزامويستو قيمة العادلة في القيمة التبادلية لصل أ مثل القيمةتت

 رادة حرة.بإتعامالن من الحقائق وية وعلى بين
 

تثمارات الغير سبخالف اال بضةية الخرى للشركة القالألدوات المال قيم العادلةرية الالدفتة تقارب القيم
د  جو دم و ل لعاالضمحال ئراسمنها خ متاحة للبيع ومثبتة بالتكلفة مخصوماً والمبوبة كلة بالبورصة مسج
 لعادلة. ا يه للقيمماد علعتير يمكن االتقد

 
 العادلةم دير القيتق -

 ة. اليم الحالية لألدوات المفي تقدير القي ة المستخدمةلرئيسيطرق اللما يلي ملخص في
 

 ثمارات ستاال -
 ها منخصوماً لتكلفة مبا المالية  الشقيقة الغير مسجلة ببورصة الوراق فى الشركاتاالستثمارات يتم إثبات 

مالية  راق الة الو رصلمقيدة فى بو ستثمارات االعادلة لحديد القيمة الت ها، ويتمى قيمتف ر االضمحاللخسائ
تكاليف  بدون خصم ال المجمعة لي المجمعماالمركز اليخ لسوقية المعلنة في تار ساس السعار ا على أ

 تعلقة بالمعاملة.الم
 
 وقروضتسهيالت بفائدة  -

ة المستقبلي دةلغ والفائية لصل المبقدفقات النة التديمأساس خصم ق ة علىدلالعاقيمة حتساب الا تمي
 المتوقعة.

 
 والدائنوندينون الم -

 العادلة. حد القيمة قل من عام واعمارهم المتبقية أأ لذين تبلغن امية للمدينون والدائنو عكس القيمة االست
 

 لةمة العادقيال تحديد سعر الفائدة المستخدم في -
ان تمع منتظم لالئة إلى توزياف باإلض 2020 يناير 31ي ف د الساريالعائ دلالقابضة مع لشركةا تخدمتس
 ية.  دوات المالخصم الل
 

 كيةحقوق المل -33
 

 رأس المال   34-1
  

 ه  ص بمال المرخال رأس 34-1-1
     ،يكي(مر ن دوالر أو يليون دوالر أمريكي )مائة وخمسون ملم 150رخص به مبلغ الم يبلغ رأس المال

 . 2006/  13/11 ارى بتاريخالتج  ملسجد الشركة بالقية أشير بذلك بصحيفتال وقد تم
 

 وعوالمدف ر صدممال ال أس الر  34-1-2
ى مريكسنت أ  20قيمة أسمى بسهم  470 250 000ال المصدر والمدفوع للشركة من يتكون رأس الم

مجموع ن ع ارة و عبكامل وهليكى مسدد بار أمر الدو  94 050 000المصدر البالغ  للسهم ورأس المال 
ستثمار لعامة لإلا ةالهيئ لة منًا لتقرير اللجنة المشكبقدامجة طال ةملكية فى الشركالقوق صافى ح
  127مناطق الحرة رقم وال امة لإلستثمارئة الع فيذى للهيالحرة بموجب قرار السيد/ الرئيس التن والمناطق

 . 2019لسنة 
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   2019يو ليو  3 عتمد بتاريخلمرة واالمناطق الحو  رستثمالإلالعامة  ة من الهيئةالمشكل ة صدر قرار اللجن
همة مصرية( شركة دامجة مع  كاًل )شركة مسا تشاراتر واإلسماتثة لإلسلعرفابالترخيص باندماج شركة 

رة حمنطقة )شركة مساهمة مصرية(  زل والنسيج واالقمشةالغ ثمار فى صناعة لإلستالعرفة ة من شرك
منطقة  ية(صر ساهمة ممة س الجاهزة )شركبالمال ار فى صناعةثمتلإلس رفةالعركة شو ( ة مندمجةشرك)

وتوزيع المالبس الجاهزة )شركة مساهمة ستثمار فى تسويق رفة لإللعا وشركة (مجةشركة مندحرة )
 جة والشركاتة الدامكوفقًا للقوائم المالية للشر  ذلك بالقيم الدفتريةو ( ةشركة مندمجة )قة حر صرية( منطم

  عرفةالى حقوق الملكية لشركة افتحديد صو . ساسًا لالندماجأ متخذة. ال2018وبركتأ 31ي ة فالمندمج
 مريكىالر أدو  146 935 721 بمبلغ  2018أكتوبر  31لدامجة في الشركة ا ستشاراتات واإلار ثملإلست

( أمريكى روعشرون دوالواحدى  ةئة خمسة وثالثون ألف وسبعمائأربعون مليون وتسعماتة و )مائة س
     عجز  دمجةشركة من المالبس الجاهزةة فى صناع  ارالعرفة لإلستثمة ي شركق القلية فقو حصافى و 
ة خمسة  وثمانمائ سبعوندى و )احدى وثالثون مليون وتسعمائة اح ىدوالر امريك 31 971 885مبلغ ب

      جةكة مندمشر  ةقمشوالنسيج واالزل غكة العرفة لإلستثمار فى صناعة الالر أمريكى( وشر ن دو وثمانو 
تبعاد قيمة  د اسبعالر أمريكى( ثالثة وخمسون دو و  سبعمائةف و شرة ألع ر أمريكى )ستةوالد 16 753لغ مب

مار فى  ستثركة العرفة لإلالدامجة( فى ش )الشركة لعرفة لإلستثمارات واإلستشاراتإستثمارات شركة ا
ن اثنريكى )فقط ار أموالد  2 077 340بالغة ندمجة( والمواالقمشة )الشركة ال ة الغزل والنسيجصناع

ع ر فى تسويق وتوزيفة لإلستثماالعر ة أمريكى وشرك ة وأربعون دوالرائوثالثم ألفسبعون و  مليون وسبعة
مريكى دوالر أ 3 896 892عجز بمبلغ  )شركة مندمجة(  ة مصرية( المالبس الجاهزة )شركة مساهم
 ر أمريكى.ن دوالعو ثنان وتسامانمائة عون ألف وثس)ثالثة مليون وثمانمائة ستة وت

 
ها الموافقة والتى تم في 2019 اغسطس  4 ريخادية للشركة بتاع ة الغيرعامعية الجمبقًا لقرار الطو 

ندمجة فى لدامجة والمات الدفترية للشركاساس القيم ا ىوذلك عل قرار اللجنة المشكلة من الهيئةعلى 
رأس المال  ىعللى االبقاء فقة عواماج والمدسًا لالنالمتخذ اسا وهو التاريخ 2018اكتوبر  31
مليون  150ل االندماج قدره الدامجة( قبركة لشإلستشارات )الإلستثمارات وا فةكة العر لشر خص به مر ال

واإلستشارات )الشركة إلستثمارات فة لوع لشركة العر المصدر والمدف أس المالدوالر امريكى وكذا ر 
 ى حقوقافإجمالى قيمة ص ينى للشركة وبامريكر دوال 94 050 000ه وقدر  ندماجالدامجة( قبل اال

دوالر امريكى  111 083 697بلغ مجة بقيمة ملمندا مجة والشركاتمن الشركة الدا كلملكية لال
 ة الدامجة.اطات بالشركحتيريكى بحساب االدوالر ام 17 033 697ره والفرق البالغ قد

 
 االحتياطيات 34-1-3

 31/01/2020  31/1 /2019 
 مريكى الر ادو   ى امريك دوالر 

 212 525 17  023 783 23 ي قانونىاطاحتي
 039 584 10  039 584 10 احتياطي عام

 207 890  -- اسهم خزينةاحتياطي 
 742  418  418 742 ىاحتياطيات أخر 

 35 109 480  29 741 876 
 نونى تياطى القااألح

  من صافى الربح  ٪5ة ، يتم تجنيب عو جمركات المشللساسى النظام ال وطبقا لمتطلبات قوانين الشركات 
. ال ل شركةالمال المصدر لك من رأس ٪50 الى صلقانونى حتى يين االحتياطى الكو شركات لتلللسنوى ا

 .تخفيض الخسائررأس المال أو  ادةن أستخدامه لزيلكن يمكى و حتياطال يتم التوزيع من هذا
 

 األحتياطى العام
ا لقرار فقالسابقة و  سنواتالت المجموعة فى كامجنب من أرباح شر لافى قيمة  مالعا طىمثل االحتياتي 

  ناءا على بياطى بقرار من الجمعية العامة  يستخدم هذا الحتك الشركات و تل مىهالعامة لمساالجمعية 
 فى بمصالح الشركة. ة  فيما يكون او كجلس أدارة  كل شر اقتراح م

 
 ينةز احتياطى أسهم الخ

   .2008عها عام بينة والتي تم زيأسهم خباح بيع أر متبقى من قيمة الى ف المقارنبلرصيد ايتمثل 
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 شتركة( تابعة )تحت سيطرة متناء شركات إق يات لعمق الناتج عن الفر 34-1-4
اهمي الشركة عليها مس رطبعة والتي كان يسيشركاتها التا بعض أسهم قامت الشركة بشراء

تكلفة رق بين لفم معالجة اوت -ة بعتا شركة –الجاهزة  مالبسلية لالقابضة والشركة السويسر 
 ة بالقوائم الماليةحقوق الملكيقائمة ب اتن لهذه الشركالمساهمي وقا في صافي حقهراء ونصيبلشا

  ر أمريكى.دوال 401 103 28 معة بقيمةممالمج
  موقف الضريبيال -34
 ستثمارات واالستشارات العرفة لالة  شرك 35-1

ئب رام قوانين الضازعة لحكمو رباح الكة واال شر ال تخضع ال ركة ،لشية للضريبلبطاقة اباورد  الم طبقاً  -
ون  قان 41دة المستبدلة بالماو   1997نة لس 8قانون  35مادة صر العربية ورية مهجمالسارية فى  والرسوم

 . 2017لسنة  72
 

 هائىلربط النم اوت 2013 كسب العمل من بداية النشاط و حتى عام عن ضريبة  ركةتم فحص الش -
ريبة تم سداد الضيمختصة، هذا و الأمورية لملدى ا 2017 – 2014لسنوات من فحص اى وجار 

 د القانونية.فى المواعي شهريا عةالمستقط
 

حت حساب االضافة ت صم ودارة المركزية للخفة الى االو الضام الشركة بتوريد ضريبة الخصتقوم  -
 .يةالضريبة فى المواعيد القانون

 
 ئبللضراه  خاضعر مص تابعة فيكات شر 

 
 هزةجامالبس الريت للنكشركة كو  35-2

 
 ل  وابة شركات األمريض

داد  س اج( تم الفحص الضريبى وتم)تاريخ الندم 2005 فبراير 20ى سيس وحتأمن تاريخ ال السنوات -
 المستحقة.ة الضرائب كاف
  

 .ريبىلضص ا ينة الفحمن عكة ضر لشلم تدرج ا 2008ديسمبر   31وحتى  2005 فبراير 21 ة منالفتر  -
 

  اض( وتم العتر 19نمازج )ب أخطار الشركة تمضريبى و ال الفحص  تم  2015 /2009ات من السنو  -
 ة للجنة الداخلية.  القانونية و الحال  فى المواعيدعليها 

 
يد  بتقديم القرارات الضريبية فى المواعالشركة  تقومالسنوات التالية و الضريبى عن  الفحصيتم لم  -

 ت. القراراه  ن واقع هذستحقة ملما بةالضرية وسداد نيقانو لا
 
 مل  لعبة كسب اريض

 وحتى تاريخه.حص السنوات التالية ولم يتم ف 2013ام ع تىالمستحقات ح  كافة داد وستم الفحص  -
 

 دمغةضريبة ال
ى لم يتم الفحص عن السنوات التالية وحتمستحقات و ال وسداد كافة 7/2006/ 31لفحص حتى تم ا -

 ريخه.ات
 

 ةاف لمضاقيمة ضريبة ال
 ه.  تاريخ   ى حت ات التالية و عن السنو   حص ت ولم يتم الف ا المستحق   فة سداد كا و   2015  ام لفحص حتى ع تم ا  -

 
 جاهزة   ورسعيد  للمالبس الشركة ب 35-3

 
 ل  مواضريبة شركات األ

 المستحقات الضريبية.   سداد كافة تمو  2002بى حتى عام  الفحص الضري تم -
 

لمواعيد  اريبية فى لضرارات ايم الققدالشركة بت وتقوم خهاريحتى ت التالية تلسنواا عن  لم يتم الفحص -
 لقرارات. واقع هذه ا بية منريلضالمستحقات ا نية وسدادنو القا
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 كسب العمل  ضريبة 
   الضريبية. اتسداد كافة المستحقوتم  2016ام  حتى عيبى تم الفحص الضر  -

 
 تاريخه. ىية حتلالتالم يتم الفحص الضريبى عن السنوات  -

 
 مغةلدة اضريب

 .الضريبية اتافة المستحقك وتم سداد 7/2001/ 31بى حتى ريالفحص الض تم -
 

عن تلك  ية الضريبأخطار الشركة بالفروق  ولم يتم 2004عام  لتالية وحتىترات االف عن تم الفحص  -
 . السنوات

 
 السنوات التالية حتى تاريخه.يبى عن ضر لم يتم الفحص ال -

 
 سويق     رة والتاللتج وروميدشركة ي 35-4

 
   الات األمو ريبة شركض

 ة.بيستحقات الضريافة المك وتم سداد 2010بى حتى عام  ريص الضتم الفح -
 

  د القانونية وسدادريبية فى المواعيضرارات الم الشركة بتقديم القسنوات التالية وتقو الفحص عن الم يتم ل -
 المستحقة من واقع هذه القرارات. لضريبةا

 
 لعمال بريبة كسض

 ت الضريبية.قامستحاد كافة السدو  2013  ى حتى عاميبلفحص الضر تم ا -
 

 ريخه.حتى تاتالية العن السنوات  ضريبىالم يتم الفحص ل -
 

 ة الدمغةضريب
 ضريبية.  كافة المستحقات الوسداد  7/2006/ 30الضريبى حتى تم الفحص  -

 
 ه.  لضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخحص ا لفلم يتم ا -

 
 لمضافةمة االقي ةضريب

 ضريبية. لفة المستحقات اكاد وسدا 2016ام  ع ى حتىلفحص الضريبا تم -
 

 تاريخه.  ة حتى ت التاليوالفحص عن السنم ايتلم  -
 

 ار العقارىشركة العرفة لألستثم 35-5
 

 وال مشركات األ ضريبة
د  سدانية و و ناعيد القاة بتقديم القرارات الضريبية فى المو شركالحتى تاريخه وتقوم لم يتم الفحص  -

 .القراراتع  واق الضريبية من اتالمستحق
 

 ة كسب العمل  يبر ض
  حتى تاريخه. يبىضر يتم الفحص ال لم -
 

   الدمغهضريبة 
 فحص حتى تاريخه. لم يتم ال -
 

 ة يبة القيمة المضاف ضر 
  67ن والمستبدل بالقانو  1991لسنة  11انون للقا لقيمة المضافة وفقخاضعة لضريبة ا يرغ الشركة -

 . 2016 لسنة
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 جاهزهالبس لورينج للماليت كة أيجيبتشر  35-6
وما عليها من ها من حقوق فيما لندمجة لممحل الشركة اتحل ة الشركة الدامجالندماج فأن  ارقر لوفقا  -

محو قيدها من السجل   وتم اجعن النشاط لألندم ديم أخطار بتوقفهاقمندمجة بتوقامت الشركة ال اتألتزام
 التجارى. 

 
 موال ألاة شركات ضريب

 ت.سنواال ريبية عن تلك  ستحق أى فروق ضت لم و  2007ى عام حتسيس و بى منذ التأريالفحص الضتم  -
 
وقامت ا بة تقديريندماج( وتم المحاس)تاريخ ال 2014ايو م 31وحتى  2008من لضريبى ا تم الفحص -

 خه.  ير حص حتى تاولم يتم الحصول على قرار بأعادة الف ونىانعن فى الميعاد القالشركة بالط
 

رارات ق اللشركة بتقديم ى تاريخه وتقوم احتو  2014مايو  31ج دماتاريخ الن من ص يتم الفح لم -
 .  القراراتبية من واقع هذه داد المستحقات الضريلقانونية وسيدها ا فى مواع يةالضريب

 
   ضريبة كسب العمل

 ريبية.و سداد كافة المستحقات الض 2009عام   تىح تم الفحص الضريبى -
 

 حتى تاريخه.ة ليلسنوات التان اع  ص الضريبىحتم الفيلم  -
 

 بة الدمغةير ض
 لضريبية. حقات اافة المستك وسداد 2013م  اع ص الضريبى حتىتم الفح -

 
 يخه.لتالية حتى تار م يتم فحص السنوات ال -
 

 قيمة المضافةبة الضري
 ية. و سداد كافة المستحقات الضريب 2014م  عالفحص الضريبى حتى تم ا -

 
 . خهية حتى تاريالتالت ن السنواعلفحص  ام لم يت -

 
 ـد للغزلـيـشركة وايت ه 35-7

 
 كات األموال ضريبة شر 

 . 12/2013/ 31هت فى ر سنوات أنتمدة عشفاء ضريبى لأععت الشركة بتمت -
  

 الميعاد القانونى. فى  تم العتراض عليه( و 19ركة بنموذج )خطار الشوتم أ 2014م فحص عام ت -
 

 خه.تاريى تلية حلسنوات التالم يتم فحص ا  -
 

 العمل  يبة كسب ضر 
 ضريبية.المستحقات الة وسداد كاف  2016تأسيس وحتى عام ذ المنلفحص الضريبى ام ت -

 
 . 2013حتى  2009نوات من حص السجارى ف -

  
 الية حتى تاريخه.السنوات الت لضريبى عنالفحص ا لم يتم  -
 

 ة  ضريبة الدمغ
  ة.لضريبيامستحقات داد كافة الوس  2017لفحص الضريبى حتى عام  ا تم -

 
 ى تاريخه.حت 2018عام لم يتم فحص   -
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 قيمة المضافةضريبة ال
 الضريبية.  ستحقاتوسداد كافة الم 2014  عام تىريبى حفحص الضتم ال -

 
 اريخه. لية حتى تالتا السنوات فحصلم يتم  -

 
 س  اكينك شيرتكريستــال فــور مشركة  35-8

 
 شركات األموال بة ضري

 
وسداد  القانونية  هامواعيديبية فى ضر ل ا ديم القراراتتقشركة بلا خه وتقومحص حتى تاريلم يتم الف -

 ه القرارات.هذ قع نية من واالقانو المستحقات 
 

 لعمل  كسب ا ضريبة
 

 يخه. ار الفحص الضريبى حتى ت ميت لم -
 

 ضافةيبة القيمة المضر 
 

 .د كافة المستحقاتوسدا 2015عام  ضريبى حتى تم الفحص ال  -
 

 حتى تاريخه.  ليةتاال لسنواتل لضريبىيتم الفحص ا لم  -
 

 ق الحرة(اطمنرائب )بنظام الر غير خاضعة للضمصي كات تابعة ف ر ش 35-9
 .جاهزةة السويسرية للمالبس الركالش -

 
 . ةيويسرية للمالبس القطنالشركة الس -

 
 .هزةناعة المالبس الجافة لالستثمار في صالعر  -

 
 .سيجي صناعة الغزل والنثمار فلعرفة لالستا -

 
 .ةلمالبس الجاهز ع ايز مار في تو ة لالستثالعرف -

 
 . سترىندة فاشون اشرك -

 
 .جويالتر و  د للتسويقمتينترناشيونال لشركة اباريل ا -

 
 .بس الجاهزةوتسويق المالتجارة شركة مصر البرتغال ل -

 
 .ي جولدن تكسغشركة صبا -

 
 .ي للمالبس الجاهزةشركة سافين -

 
 . ةق الحر مناطلر وامامة لألستثالعايئة راداتها للهمن أي ٪  1د ت بسداتقوم هذه الشركا -

 
 رمصارج تابعة خ 35-10

  المتحدة .  ة ملكالمموال بكات الموعة بيرد لضريبة شر تخضع مج -
 

 ال. ة بالبرتغوال بدولشركات الم لضريبة EP Garment  تخضع شركة -
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 ةطراف ذوى العالق المعامالت مع األ -36
 

ر او اشمب بشكل  سواءماً بها اسهون كى يمللتالشركات االشركة و فى مساهمى  ات العالقةطراف ذتتمثل اال
 . الشركاتى هذة أثيرا مهما او سيطرة علت تى تمنحهمالكة و لشر ليا لدارة العوأعضاء اال ير مباشرغ
 
 -:عالقة ذات ال ن الشركة واالطرافي الفترة الحالية بالمعامالت المبرمة خالل  ملخصًا باهفيما يلى مو 

 
 ة عالق ال ات طراف ذألامن  لمستحقا

 

 التعامل طبيعة

 ـد في صيـالر   الرصيـــد في  لعام ا  خاللعامل م التحج
 2019يناير   31  2020يناير   31 2019يناير   31 2020يناير   31 
 ريكيدوالر أم  دوالر أمريكي كى ريدوالر أم  الر أمريكى دو  

  326 600 38 298 400 اتخدم ميتكو
 

 200 028 
 896 290  -- 148  859 (896 290) خدمات بس عة المال اميجيت لصنا ك 

 614 50  802 56 8  815 188 6 بيعاتم رمصيورو 
 --  759 832 -- 759 832 خدمات وجارى اف لالصو تكس لدن جو 
    1 489 887  541 538 
 

 والرصدة لطراف الخرىاأسس التعامل مع  تم بنفسالعالقة ت جميع المعامالت مع الطراف ذات
 .مجمعيخ المركز المالى الار ت م منعا  ادها خاللسد ت سوف يتم الملمعاعن هذه ا  الناتجة

 
 يةسمالرأات التباطر اال -37

  
  والر أمريكيد  980 235 مبلغ 2020اير ين 31ية في رأسماللغت قيمة االرتباطات الب

 
 

 حتملة االلتزامات الم -38
  

 اتلتزامد اتوججمعة لما ائم الماليةو الق ضمن عناصرالعتبار خذها في ابالغ التي تم أ مباإلضافة إلى ال
لشركة  بنوك االتى صدرت بمعرفة  ضمانالبات خطاو  ةستنديالم االعتماداتة محتملة تتمثل في قيم

 ريكىمدوالر أ   937 557 49بلغ م المالي امالعلح الغير القائمة في نهاية صا للتابعة والشركات اضة  القاب
 

 قارنةلمااالرقام  -39
 

بعد  2019يناير  31الشركة القابضة فى ة ن أرصدلمالى يتضما ركزائمة المبق درجةرنة المقارقام مأ 39-1
لمناطق ثمار واتعامة لالسة بالهيئة الة الخاصيصدة الشركات المندمجة والتسويات المحاسببأر  تأثيرها

 2018ر وبأكت 31ى فندمجة لمللشركات الدامجة وا ائم الماليةذ القو ااص باالندماج أتخالحرة والخ
المالية فى  وائمدة وفقا للقعتمالرقام الملدخل المجمعة تمثل اا وقائمةالدفترية  يمالقندماج باال أساس
 .2019يناير  31
 

( وشركة لقابضةاستشارات )الشركة االو ة لالستثمارت ة العرفكرم بين شر االدارة المباء عقد هنتج عن انت 39-2
رة يطات السواالستشار  اتمار لالستث ةرفعالة دان شركفق 2019ير افبر  1 يخدن تكس لالصواف بتار جول

مارات في من استث االستثمار تبويبورة وعليه فقد تم اعادة لمذكية للشركة ا غيلالية والتشعلى السياسات الم
صواف من اجراءات لدن تكس لالركة جو شيقة وتم استبعاد مارات في شركات شقلى استثاات تابعة شرك
 . 2020 يناير 31ي ف ةتهينلية الماالم لسنةايع في جمالت
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 -:دن تكس لالصوافول تي تخص شركة جوالالغ االتية رقام المقارنة المبالتضمنت اوقد 
 

 لمجمع لمالي ااقائمة المركز  39-2-1

 نــاــــــالبي
 2019ر  ايين  31

 دوالر امريكى 
 1  930 592  ول ثابتةأص

 1  086 313  ت التنفيذمشروعات تح
 127 868  ة للبيعتاحلية مرات ماستثماا

 13  134 592  ن المخزو 
 8  048 827  وأرصدة مدينة وندينم
 1  029 493  ة ومافي حكمهاقديالن

 120 162  المخصصات 
 10  013 933  انيةت ائتمالبنوك وتسهي

 2  824 409  ئنة أرصدة دائنون و دا
 753 121  لةة مؤجبيتزامات ضريال
 

 عةالمجمدورية الالدخل  قائمة 39-2-2

 ناــــــــالبي
 2019اير  ين  31

 امريكى  ردوال
 289 983 12  تعاالمبي

 (861 323 11) تكلفة المبيعات
 997 127 1  ادات تشغيل اخريير ا

 (079 392) توزيعو مصروفات بيع 
 (649 194 1) ارية وعمومية روفات ادمص

 (080 923) مصروفات تمويلية
 (965 84) دخل لضرائب ا

 (536 9) العامن ع مؤجلة ة بيضر 
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 اسبية المطبقةمحالسياسات الم أه -40
 

روضة فى هذه ت خالل السنوات المالية المعباتم تطبيقها بث لسياسات المحاسبية الموضحة أدناها
 .عةالمجم لماليةقوائم الا
 

 األعمال  تجميع 40-1
 ةر طسيقال التند انع كلقتناء وذليقة اطر تخدام ة بأسالمجموععمال داخل م المحاسبة عن تجميع اليت

تحديد  القابلة للة تناقمبل المادى المحول وكذا صافى قيم الصول القاياس كال من المق ميتللمجموعة، و 
 .لقيمة العادلة عند عملية القتناء با

 
فورا  بها افاالعتر يتم  ى خسائرالقتناء وأالل سنويا للشهرة الناتجة من عملية اء اختبار الضمحر يتم إج
 ر. لخسائا ح أوبار فى ال

 
ثناء لتكاليف باستا كلل تتناء كمصروف فى الفترات التى يتم فيها تحمقف المتعلقة باليلامعالجة التك تمي

 كية. نية أو حقوق الملالمديو  لابالمالية مق واحد وهو إصدار الوراق
 

 لشركات التابعةا -أ
 .ة بض شركة القاعليها الر ى تسيطت الت الشركاابعة هى الشركات الت

  ل ما تتعرض أو يحق لها عوائد متغيرة من خالندلمستثمر فيها عا نشأةلم ابضة على اقلا الشركة رتسيط
 ة المستثمر فيها.لمنشأعلى ا امن خالل سلطته اتها فى التأثير على العوائدها وقدر كتمشار 

تاريخ   من ءاً دب ة القابضة ها الشركليسيطر علتى تابعة اركات التتتضمن القوائم المالية المجمعة الش
 رة عليها.طيلسا

 
 غير المسيطرةق الحقو -ب

ة بالمركز كبند مستقل ضمن حقوق الملكي بعةتاات الالشرك اظهار نصيب الحقوق غير المسيطرة فى تمي
م  القوائاريخ في ت تابعةيمة الدفترية لصافى اصول الشركات الاوى حصتهم في القمع بما يسالمج ىالمال

 معة. المالية المج
بند مستقل لتابعة بعد الضريبة فى ا أرباح الشركات فى رة فى صايطر المسغيق لحقو ب ا نصي ظهارأ كذلك

 عة. مجماللدخل ئمة اابق
 

 فقد السيطرة -ج
  غير صها تستبعد الصول وااللتزامات والحصشركة التابعة فأنالسيطرة على البضة اتفقد الشركة الق عندما
ناتجة عن فقد   ئرأرباح أو خسا أيبف راالعتع ام ، بها الخاصةلخر ود الدخل الشامل ا بنيطرة و المس

ة لقيماالتابعة سابقا ب ستثمارات متبقية فى الشركةا بأية م العترافتسيطرة بقائمة الدخل المجمعة ويال
 . فقد السيطرةالعادلة عند 

 
 ةالملكيحقوق يقة ستثمارات يتم المحاسبة عنها بطر ا -د

 فى شركات شقيقةص الملكية من الحص وقحقبطريقة ا ة عنهبلمحاسيتم ا التى تتكون االستثمارات
 المشروعات المشتركة. و 

لمالية  يطرة على السياسات االس ن يها تأثير هام دو التى يكون للمجموعة فت لشركاات الشقيقة هى ا كالشر 
 ة لها.والتشغيلي

ل صو ى الففى صاوحقوق تركة ابضة فيه سيطرة مشلقشركة اون للب يكالمشروع المشترك هو ترتي
 بأتفاق تعاقدى. ة بطالمرت
  شتركة باستخدام طريقةلمعات ا الشقيقة والمشرو  ص االستثمارات فى الشركاتحصم المحاسبة عن يت

  ناء.التكاليف المرتبطة بعملية االقت التكلفة متضمناً م االعتراف الولى بث يتيحقوق الملكية بح
ستثمار بنصيب اللقيمة الدفترية لا يضأو تخف  دةبزيا ةلمجمعالية ام المالالحق فى القوائ اسم القيويت
 تثمر فيها. الخر فى الشركة المسل الشامئر وبنود الدخل اجموعة فى الرباح أو الخسلما
 



  اتر ستشاإلاو  شركة العرفة لإلستثمارات
 امة(عرة الة الحالمنطقبنظام ركة مساهمة مصرية )ش
 2020يناير 31 يلمالية المنتهية ف ا السنة  عنمالية المجمعة ات متممة للقوائم الاحإيض

-44- 
 

 

 

 لية المجمعة ستبعادات من القوائم المااأل -ه
 تت الشركاتزاماول والافة اصبل أضشركات التابعة مقاالة فى ضالقابركة ستبعاد قيمة استثمار الشايتم 

 .لمجمعمالي الكية بالمركز الممسيطرة ضمن حقوق الاليب الحقوق غير نصالكامل مع أظهار ب عةلتابا
رباح والخسائر غير  المجموعة كذلك االرصدة المتبادلة بين شركات واال الكامل للمعامالتيتم الستبعاد 

أضمحالل في  ى الشير ت د لخسائر قان ا  عتبارفى اال الخذمالت المجموعة مع عاعن م ةلناتجقة االمحق
 عة. جمة المالمالي فى هذه القوائم   يتطلب االعتراف به قد المتبادلة مما ل الصو 

 
   شتركةرة مطناء شركات تحت سياقت -و

ة ات الفرق بين تكلفبثيتم أ فانه تركةتابعة تحت سيطرة مشالتى تتم لشركات فى حالة عمليات القتناء 
حقوق بيخ القتناء ار ة التابعة فى تركة لصافى اصول الشدل عاقيمة الال فيضة القاب لشركةوحصة ا قتناء ال

 عة تحت سيطرة مشتركة.تاب تيات أقتناء لشركاج عن عملاتق النرة ببند الفر ملكية مباش
 

 األجنبيةعامالت بالعمالت المترجمة  40-2
ة  ملبعجنبية ت االمالعمالت بالمعاالترجمة ويتم  مريكيتها بالدوالر االااببضة حسالقا شركةتمسك ال
ة بالعمالت النقدية لطبيعلتزامات ذات االت. االصول واالماريخ المعاتو رف السائد  فى لصبسعر ا التعامل
 ة. د القوائم الماليرف فى تاريخ اعداتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصية يباالجن

 
دم عند تحديد تخمسلصرف العر ابسة العادل قيمةلسها باكن قياتى يمول واللتزامات الصجمة التم تر ي
 ة العادلة. يمالق
 
لتاريخية بالعملة فة المكن قياسها بالتكة التى يديالنق الطبيعة غير وااللتزامات ذات ترجمة الصولم يت

 لمعاملة. الصرف فى تاريخ االجنبية بسعر 
 

 الشامل خل لدبنود ا فى ه اف بلعتر تم ا اناء مبأستث مجمعةفى قائمة الدخل الة العمل بفروقراف يتم العت
 

 يةبالعمالت األجنب يانات التابعةلكوائم المالية للقاترجمة  40-3
ائم  ولغرض اعداد القو ، اليورو والجنيه االسترلينى  ريالمص التابعة بالجنيه الشركات عضبات بتمسك حسا

خ ريتافال في القا سعرريكي باالم لدوالرركات لك الشل وااللتزامات لتلو صمة االم ترجة يتالمالية المجمع
 مالية المجمعة. الاعداد القوائم 

 
ئمة الدخل  ا قاهل السنه المعد عنالصرف خالر سط سعأستخدام متو د قائمة الدخل بو ويتم ترجمة بن

 المجمعة.
 

  وائم ة بالقلملكيتراكمى ضمن حقوق ا ال لرصيدراج اوأد بقائمة الدخل الشامل  اف بفروق الترجمةيتم االعتر 
جنبية جمة العمالت الر يما عدا فروق تف عمالت الجنبيةالمة قوائم مالية برجت ند فروقبب مجمعةة اللماليا

 .ةلحصص غير المسيطر يعها على اوز تم ت التى
 
  مبلغ فروق العملة  ان ف ؤثرةذ الملنفو مثل فقد السيطرة او ا رة كلية او جزئيةد استبعاد الشركة التابعة بصو عن
 .المجمعةل به بقائمة الدخوية يجب ان يعاد تبركلشبتلك ا اصة والخلكيق المحقو من راكم ضالمت
  

 د.ألستبعاأرباح وخسائر ا نكجزء م
لحصة  طرة فيجب اعادة افى شركة تابعة مع بقاء السيها تلمجموعة جزء من حصالة استبعاد اح في

 رة.المسيطغير  الحصص الصحابالعملة المتراكم  وقغ فر بلمن م بعدالجزئية للجزء المست
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 ة واإلهالك بتثاول الصاأل 40-4
    

  ولىاألعتراف والقياس الا -أ
 ى إضمحالل فى قيمتها.و أ منها مجمع الهالكما صو فه مخول الثابته بالتكلم العترف بالصتي

ذا كانت المكو   حاسبةم المإنه يت، ف فةإنتاجية مختل عمارأ  ته لهاالثابول د من بنود الصنات الجوهريه لبنوا 
 ل الثابته. صو سية( ضمن تلك الئير  )مكوناتمستقلة  ودعنها كبن

 خل المجمعة. الد ول الثابته بقائمةلصا تبعادائر الناتجة من اسبالرباح والخس فالعترام يت
 

 قتناءالتكاليف الالحقة على اال -ب
ق منفعة دفت شأ عنهانع أن يلمتوقن من اإذا كا الصل فقط  ء على ناالقت ة علىحقالنفقات الال يتم رسملة
بقائمة  ىخر ت الم اثبات جميع النفقالية لألصول و يتبلمستقا ايا القتصاديةمز تقبلية وزيادة المسة اقتصادي

 كمصروف عن تكبدها. معةجالدخل الم
 
 الكـــــاإله -ج

تها قيممنها  خصومالصل مكلفة اتمثل فى توالتى ت – إلهالكبلة للقاالثابته ا هالك قيمة الصوليتم إ
وع من أنواع الصول جى المقدر لكل نانتاللى مدار العمر ع لقسط الثابت وذلكا قةلطري اً وفق –ية خريدلتا
 .على قائمة الدخل المجمعةك اليتم تحميل اإلهو  ،ثابتهال
 

 -:درةالمق جية اإلنتا باالعمار  وفيما يلي بيانا
 

 رالمقد نتاجيالعمر اإل ــــــل ــصـــــاأل
 ــة(نـ)س مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   50-5 مباني 
 10-3.3 االت و معدات
 5 الوسائل نقل وانتق

 10-2   أدوات دد و ع
 16.67-2 ثاث و معدات مكاتبا

 10-5 جرةات في أماكن مستاتجديدات وتجهيز 
 
،  ةسنة ماليل ك ى نهايةلثابته فصول األيه لخريديم التوالق نتاجيةار االك والعمقة اإلهالرياجعة طتم مر ي

 مر ذلك.لا ديلها اذا تطلبتعويتم 
 

 عات تحت التنفيذالمشرو  40-5
 هيززمة لتجعلقة مباشرة والال، تتضمن التكلفة كافة النفقات المت بالتكلفةيذ فروعات تحت التنمشلات ايتم أثب
تحت  اتوعل المشر يتم تحوي . جله أ من أقتنىالذى  الغرضا وفى يله بهيتم تشغحالة التى الل الى الص

   دام.ستخمنها وتكون متاحة لإلنتهاء ا يتم اإلمدعنلصول الثابته ا التنفيذ الى
 

 ة موسلاالصول غير الم 40-6
 

 االعتراف والقياس  -أ
 

 رهــــــالشه
ر خسائ ا مجمعما منهالتكلفة مخصو بها بف العترايتم ا، و شركات التابعةقتناء الاهرة من تنشأ الش

ناء ود ربح من القتجة و ال ، وفى حالحقاً  رةالل فى قيمة الشهمحضسائر اإلخ يتم رد ال و . محاللالض
(Gain on bargain purchase ف )اف به مباشرة بقائمة الدخل. عتر نه يتم الإ 
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 لموسة االخرى األصول غير الم
مع نها مجم وماة مخصالتكلفحدد بتاجى معمر انتى لها ملموسة والالل غير االصو ف بالعترا يتم
  .ضمحاللخسائر اإل معمجهالك و ستاإل

 
 قةحلالالنفقات ا -ب

منافع االقتصادية المستقبلية وتكون ال ةنتج عنها زياد ذاا فقط بالنفقات الالحقة كأصل  يتم االعتراف
و  خلية ارة داخلق شهفقات لذلك النرى بما في خقات االالنف ميعق بها، جاالصل بصورة موثو مرتبطة ب

 روف عند تكبدها.مصك راف بهاتم االعتارية يتجمة عال
 

 الستثمارات  ا 40-7
 

 قة  ياستثمارات فى شركات شق 40-7-1
ست ا لينهها نفوذ موثر ولكهي استثمارات في شركات يكون للشركة في ركات شقيقةفى ش ستثماراتالا

ة  ركتلك الشعندما تمفوذ الموثر لنرض وجود اويفت مشترك،مشروع ة في حص كما انها ليست  عةكة تابشر 
 وقمن حق او أكثر ٪ 20لتابعة لها نسبة ل الشركات اخال  نغير مباشر م او سواء بشكل مباشر 

 لكية الالم  تلك انتظهر فيها بوضوح لشركة المستثمر فيها، فيما عدا تلك الحاالن التي في ا التصويت
  20تابعة اقل من ت كاخالل شر اشرة من ك بطريقة مبتلمستثمر يمان الاذا ك بالعكس او راً تمثل نفوذًا مؤث

بها اال اذا ثبت يًا و أثيرًا قت ستثمرمتثمر فيها فيفترض انه ليس للالشركة المس من تمن حق التصوي ٪
ستثمر ون لميكنع بالضرورة ان تمكة ال الشر  ر منبية مستثمر لجانب كوجود هذا التأثير ويالحظ ان ملكي

 .اتثمر فيهالشركة المس ى قويًا عل ثيراً اخر تأ
 
اء نفة االقتكلمنة تضلمالية المستقلة بالتكلفة متة بالقوائم ايققشات في شركات ار حاسبة عن االستثملما تتم
االضمحالل  ا يمة هذية بقدفتر التم تعديل القيمة فى حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات، يو 

ة لى حدود ان القيما لاالضمحالد خسائر حده، يجوز ر ى ستثمار عللكل اوذلك  الدخل قائمةب ويدرج
ائر االضمحالل في  ذ خسخذا لم تؤ ا سابهاتم الدفترية التي كان سيتم اح تتعدي القيال ل صالدفترية لأل

 .االعتبار
 

 للبيع متاحةلية استثمارات ما 40-7-2
إدراج  تمي المجمعة الماليةقوائم اليخ ار لة وفى تالعاد لقيمةبيع بااحة للمتلالستثمارات ال ئيالمبد ثباتاإل يتم

خسائر  عدا اشرة فيمامبجمعة مالو خسارة ضمن حقوق الملكية اء كان ربح اسو  ةلقيمة العادل ا التغير فى
ار ثمة استبعاد االستالوفى ح مجمعةال دخلبها فى قائمة ال االضمحالل فى قيمة االستثمار يتم االعتراف

ئمة  قا ىف  المجمعة يةلكاشرة فى حقوق الممبا تراف بهسبق االعوالتى جمعة لمالخسائر باح واالر  إدراج يتم
تاحة للبيع طبقًا لسعر التداول فى البورصة فى  الم ستثماراتلالادلة ع. ويتم تحديد القيمة المجمعةال الدخل 
وال  شطفى سوق ن تداول سعر  يس لها التى لت االستثمارا أما ،عالمجم لمالىز ا مركنشط فى تاريخ ال سوق
 بالتكلفة. فيتم إثباتهاة ينالتقييم الف رقلتقييمها بأحد ط ية ور ات الضر المعلوم تتوافر

  
 ةالدوات الماليا 40-8

ة  العادلقيمة بال ةاصول مالية مقيم :ب االصول المالية غير المشتقة بين الفئات التاليةتبويبلمجموعة ا تقوم
واصول   ت،ياومديون ، قروضاقاريخ االستحقت تىتفظ بها حات محستثمار ، ا ئرالخسا من خالل االرباح أو

 للبيع. حةمالية متا
: التزامات مالية مقيمة بالقيمة اليةالت تالفئان قة بيلمشتويب االلتزامات المالية غير اجموعة بتبلموم اقت

 مالية اخري. اتالتزاموفئه ر ائالرباح أو الخسالعادلة من خالل  
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 اسقيالعتراف و اال  –قة ة غير المشتمالياللتزامات ة واالالماليالصول ا 40-8-1
جميع ها، تنشأ يخ ي تار درة فلمديونيات وادوات الدين المص لقروض واباالولي ااالعتراف ب تقوم المجموعة 

تصبح المجموعة  ا ة عندممعاملالخ اوليا في تاري االصول وااللتزامات المالية االخرى يتم االعتراف بهم
 ية.  اللألداة المقدية التعا االحكامفي ا طرف
 

في الحصول على تدفقات  التعاقدي حقن ال افترة سري هيالمالي عندما تنتل الصتبعاد اموعة باستقوم المج
ي  االصل المالي ف قامت بتحويل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية مناو  ،ماليالاالصل من  نقدية
وعة  قم المجماو إذا لم تية. هر بصورة جو  لمالياالصل املكية فع ناتحويل كل مخاطر وما تم فيهاملة مع
  ة على مجموعية االصل المالي ولم تحتفظ النافع ملكومخاطر مهري بكل جو او االحتفاظ بشكل ل ويبتح
او اشئة لنا ق او االلتزاماتل، على أن تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن الحقو لمحو االصل ا

 ل.فظ بها عند التحويحتالم
 
 د.عقدة بالر ته الوامدلغائه او انتهاء ا اولص منه ما بالتخدما ينتهي الي عنمالتزام الوعة االالمجمستبعد ت

في المركز المالى عندما وفقط تمتلك  اصةقالم فيرض صاالي وععمل مقاصة بين أصل والتزام ميتم 
 اءاما إلجر  النية لديهابها و  ترفلمعاصة بين المبالغ امقراء الاذ إلجفلنانوني القابل لالمجموعة الحق الق

 واحد. ن  م في ااة االلتز ويالعتراف بالصل وتسا اولمبالغ س صافي اوية على اساالتس
 

 اسقيال  – المشتقةغير  الماليةالصول ا 40-8-2
 
 ئرباح او الخسااألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االر 40-8-2-1

ه محتفظ ب تبويبه كأصل إذا تم  ئرو الخساالرباح االل اة من خل العاد صل المالي بالقيمةاالتبويب تم ي
،  ئرساو الخاالرباح ا يقاس بالقيمة العادلة من خالللي لالو االعتراف ا عند بهتاجرة او تم تبويلما لغراض

ضمن االرباح  رةا مباشبه افتر مالي يتم االعتكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل ال
   دها.ند تكبعخسائر او ال

العتراف تم ا ويالعادلة  ةلقيمبارباح او الخسائر االل ة من خالة العادلقيمة بالقيمالية الملماالصول اتقاس 
 .  ائد او توزيعات أرباح أسهم في االرباح او الخسائرعو  ايه متضمنالعادلة  بالتغيرات في القيمة 

 
 تاريخ االستحقاقى بها حت حتفظ لم ا األصول 40-8-2-2

 رةاشاملة المرتبطة مبمعالتكلفة  ضافة الىالعادلة باإلي بالقيمة ولتراف االعند االع صول ذه االهم قياس يت
التكلفة المستهلكة باستخدام طريقة ب اهقياس ف االولي، يتم. بعد االعترا االصل المالي  ر دااصباقتناء او 

   .الفائدة الفعلية
 

 تونياديوالم وض القر  40-8-2-3
رة اشمبمرتبطة عاملة الى تكلفة الملة باإلضافة الاديمة العلي بالقاالو  افالعتر ل عند ايتم قياس هذه االصو 

ة باستخدام طريقة  لكتهسلمياسها بالتكلفة ا، يتم قبعد االعتراف االولي. ر  االصل الماليادباقتناء او اص
 . الفائدة الفعلية

 
 بيعحة للتالمالمالية ا األصول  40-8-2-4

اشرة رتبطة مبلمعاملة الماإلضافة الى تكلفة اب العادلةالقيمة بلي اف االو د االعتر قياس هذه االصول عن ميت
لستثمارات ا عدا  ايمفبالقيمة العادلة ) ، يتم قياسهاف االوليرااالعت . بعدمالي الصل الء او اصدار اناقتبا

  ف خسائريمة العادلة بخاللقا رات فيالتغيب ، ويتم االعتراف الغير مدرجة ببورصة الراق المالية(
ل الشامل  دخ الن بنود الدين ضمنبية لدوات اسعار صرف العمالت االج فيتغيرات ار الاثالل و االضمح

وعن استبعاد هذه   ،ةلعادل اة مببند أحتياطى القي ى ضمن حقوق الملكيةكمد التراج الرصيدر الخر ويا
خر  امل االدخل الشها ضمن بنود الف بتر ة المعتراكملماالصول يتم اعادة تبويب االرباح او الخسائر ا

 . او الخسائرح ى االرباا الابقس
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 سالقيا –ة  المشتق الية غيرلتزامات الماال 40-8-3
بويبه كالتزام محتفظ به ت ذا تمائر اخسلمن خالل االرباح او ا لقيمة العادلة بازام المالي اللتا يتم تبويب

،  سائرخاو ال  رباحخالل االدلة من القيمة العايقاس بل االولي افعتر االلغراض المتاجرة او تم تبويبه عند 
الرباح او ا مباشرة ضمن بهاف يتم االعترا لماليا امر االلتز او اصدا شرة باقتناءلفة المعاملة المرتبطة مباتك

 ئر عند تكبدها.الخسا
 

 يذنفت التال تحعمالا 40-9
مال  مة العتثبت قيل و العماه مام هذاتين لحيتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ 

  مالى المجمع بالتكلفة.الالمركز تنفيذ بت التح
 

 خزانة(  ية )أذونتثمارات مالاس 40-10
ها العوائد  من ومًا ية مخصسمالمركزى بالقيمة االايداع البنك  ات لخزانة وشهادا  ون يات شراء اذلت عمثبت

من  ة أشهرل ثالثحق منها خالوما يست, لمالى اركز لمالتى لم تستحق بعد وتدرج ببند منفصل بقائمة ا
ى ف هاوما فى حكم ةنقديالة ول لقيمنوك للوصوق ولدى الباضافته على النقدية بالصند تملشراء يتاريخ ا

 طبقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية. ة لنقديفقات اتدللغرض اعداد قائمة االمالى وذلك   كزتاريخ المر 
 

 يعلببغرض ابها  فظاالصول المحت 40-11
ات صول والتزامري التخلص منها التى تتضمن أجاوعة المأو المجولة المتداول غير بويب الصيتم ت

من  ل أساسىشكبد قيمتها الدفترية ن يتم استرداأ بدرجة عالية اً جحمر  ، إذا كانعلبيا رضبها بغ محتفظ
 ستمرار فى استخدامها. ل البيع و ليس من اإلالخ

دفترية أو القيمة اليمتها قعامة ب بصفةمنها  التخلص ول الجارىعات الصمو أو مج لصولا يتم قياس هذه
 .  هما أقلالبيع أيتكلفة  قصاً العادلة نا

م تحميل يتا ثم خلص منهلتابالمجموعات الجارى حالل متعلقة ضم بأى خسائر االأو حميل الشهرة تتم ي
ئر يل خسايتم تحم، ال  ذلكثناء من ست، وا تتزامالعلى باقى الصول واال باقى الخسارة بنسبة وتناسب

 ار فى قياسهمر ستملا لتى يتممؤجلة واالضريبية الون والصول المالية والصول خز لى المع ضمحالل ا
 ى للمجموعة.  حاسبية الخر لمقا للسياسات افو 

ع  التوزيع أو بيضمحالل عند التبويب الولى لألصول المحتفظ بها بغرض الالسائر تراف بخعإليتم ا
 قياس بقائمة الدخل المجمعة.الإعادة  بالخاصة و  قةالالح الخسائررباح أو وكذلك ال

أستهالك الصول الثابتة أو  ول اء اهالك لألصر إجلبيع ال يتم ارض بغا حتفظ بهكأصول م عند التبويب
 ا بطريقةنهاسبة عالمح تمتوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية لألستثمارات التى يالويتم ملموسة ال غير

 لكية. حقوق الم
  

 خزونلما 40-12
أو ة لغيار بالتكلفاع قطو  التغليفلتعبئة و غيل ومواد ا ون من الخامات ومستلزمات التشخز ت المبايتم إث

أساس الوارد أواًل يصرف أواًل وتشمل ى فة عل اب التكلتسح)أيهما اقل( ويتم االستردادية ا صافي القيمة
. وتتمثل ةهنالرا تهعه وحالموق ون إلىبالمخز  ة للوصوللها الشركحمتي تتلفات ارو التكلفة كافة المص

ة ة التقديريلفي بعد خصم التكدال  النشاط العالخن م المتوقعر البيع دادية في سعصافي القيمة االستر 
 . ة البيعليمالالزمة إلتمام ع

صافى  اج أو ا هذا اإلنتيهإل وصل رحلة م يم المخزون من اإلنتاج غير التام بالتكلفة طبقا لخرقييتم ت
 . ل(اقما )أيهردادية الستقيمة اال

لتكلفة  ا . وتتضمن ما أقل يهأمة االستردادية يقالو صافي لتكلفة أاج التام بايتم تقييم المخزون من اإلنت
ء مضافًا إليها نصيب عادل من المصروفات الصناعية بناة مباشر ت والجور المااالصناعية تكلفة الخ

 ادية.الع اقة التشغيليةلطا ستوي علي م
 

 بضق  قوأورا لمدينونء واالعمال 40-13
  قيمتها. فى ل منها اى إضمحال اقصكلفة ناخرى بالتالمدينة االو االرصدة  المدينونيتم اثبات 
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 في حكمها  ية وماقدالن 40-14
لبنوك بانقدية دة الصن النقديه وما فى حكمها تتضمن أر إنقديه المجمعة، فالفقات اد قائمة التددعلغراض إ
  نوك سحب علىجلها عن ثالثة أشهر وكذا أرصدة البأ  يزيدوالتى ال طلبتحت الالودائع و  والصندوق
 دارة أموال الشركة. إنظام ل عد جزءا مكمالً وتلب دادها عند الطس متالتى ي المكشوف

 
 الضمحالل ا 40-15

 
 الية غير المشتقه لمصول ااأل -أ

تم ي ص التيفي الحص بماخسائر رباح والاالعادلة من خالل اللقيمة مة باياالصول المالية غير المبوبة المق
  اكقدير ما اذا هنبتيه ية كل سنه مالهان ي تاريخمجموعة فكية تقوم الالمحاسبة عنها بطريقة حقوق المل

 قيمتها.  يفموضوعى علي اضمحالل  دليل 
 
 مالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة ال صول  اال 

بين القيمة الدفترية  ق بالفر  لمستهلكةة االتكلفقياسه ب تم علقة باصل ماليمتالل الالضمحايتم قياس خسارة 
 . يتم قياس خسائر صللي لألفعسعر الفائدة الم خداالمقدرة بإست يةلبالمستق النقدية ية للتدفقاتوالقيمة الحال

 ة.دالقيمة العادلة السائ صل مالي متاح للبيع بإستخدامبأعلقة إلضمحالل المتا
 
ة مستوي كل أصل بصفة مستقلة وبالنسبي لتها عهامة بذاال لماليةلألصول االل أختبار اإلضمحء ام إجر يت

  موعة لألصول المالية ي كل مجتو ضمحالل علي مسالر تم إجراء إختباي نهفإ خرىمالية اللألصول ال
سائر خ ةبكاف عترافلمجموعات التي تشترك في خصائص خطر اإلئتمان. يتم الا مستويلمتبقية علي ا

لمثبتة تاح للبيع اائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي مخسلويل اويتم تح هذالدخل، قائمة ا ل فياإلضمحال
 ئمة الدخل. قاي قوق الملكية إلح منسبقًا ضم

 
 المتاحة للبيع   لية الما ول  ص اال 
لتى تم  ا رلخسائويب ابضمحالل  في االصول المالية المتاحة للبيع باعادة تاالسائر االعتراف بخ متي

 عترف بها فىخر والمدرجة ضمن حقوق الملكية وياال لشامل الدخل ا نودضمن ب ها سابقااف باالعتر 
لة  القيمة العادو  االقتناء )بالصافى( ن تكلفةبيالمجمعة الفرق ة ار يمثل مبلغ الخسو  ئروالخسا االرباح

 .خسائرلمًا منها اي أضمحالل سبق االعتراف به في االرباح واصو مخ
 
  ة ذات عالقةي اي فترة الحقة وكانت هذه الزيادف عللبي ة كمتاحةبوبدين م ةدالة للعاديادة القيمة ا ز  دعن

القيمة في  ليتم رد خسارة أضمحالعندئذ  لبخسارة االضمحالف راوقع بعد االعت ثدبحوضوعية بدرجة م
 .الخسائرو  رباحاال

 
 كية لم قوق الح يقة بطر  التي يتم المحاسبة عنها االستثمارات 

يمة بمقارنة القالمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  ماللتي يت ماراتاالستثل في ضمحالاالتقاس خسائر 
  م عكس ح والخسائر ويترباالر االضمحالل في ابخسائف د ويتم االعتراداستر ة القابلة لاليمقلترية باالدف
    اديةستردااللتحديد القيمة  ةملمستخدرات اتقديسارة االضمحالل عند حدوث تغيرات تفضيلية فى الخ

 
  ةليغير الما الصولا -ب

ة للشركة  ليير الماة لألصول غريفتلداقيم راجعة الالمجموعة بمفي تاريخ نهاية كل سنة مالية، تقوم 
ضمحالل. واذا كان االمر كذلك تقوم لالمؤشر ما إذا كان هناك  حديدتضريبية المؤجلة لالل واالصو 

 يًا.نو س ل للشهرةضمحالبار االاء أختأجر  مردادية لألصل. يتستاإللقيمة دير لل تقالشركة بعم
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 منول تتضمجموعة اص غرأص يعا ال االصول م ل يتم تجميعإلجراء اختبار اضمحالل القيمة لص
الى حد كبير عن التدفقات النقدية   لةومستقالستعمال المستمر من ا فقات نقدية داخلة تد لداالصل والتي تو 

 لنقد(. وليد ادات تجموعات االصول )وحمو  الخرى اصول ان االالداخلة م
 

ات  ة هذه الوحدوعجممقد او تولد النوحدات التى ة المكتسبة عند تجميع االعمال علي الهر توزيع الشيتم 
 .ن عملية التجميعدة ماتوقع منها االستفوالمة الشركة المقتنيي لد
 
 قيمته بيع اويف الالعادلة ناقصًا تكلاقيمته د فى للنقل القيمة االستردادية لألصل او للوحدة المولدة مثتت

توقع لمية ادية المستقبلنقلا تدفقات حالية للي القيمة ال القيمة االستخدامية لألصل ه ما أكبر،هيتخدامية ااالس
الجارية للقيمة الزمنية للنقود   وقت السذي يعكس تقديراب الئعر خصم قبل الضرامة بسصو حدوثها مخ

 .توليد النقد ةدأو وح  لألصل حددةوالمخاطر الم  
 
ه تمر من قيلنقد اكبة المولدة لانت القيمة الدفترية لالصل او الوحدك محالل اذااالض بخسارةعتراف م االيت

 االستردادية.
 
 لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الً ها او ئر ويتم توزيعلخسااالل في االرباح و االضمحة االعتراف بخسار م يت

دفترية لكل الس القيمة ي اسااسب علبالتن الخرىل اثم تخفيض االصو د د النقتولي حداتالموزعة علي و 
 اصل في الوحدة. 

 
ول االخرى يتم بة لالصنسترة الحقة. بالف فىل قيمة الشهرة المحة عن اضة الناتجعكس الخسار  ال يتم
صل  ها لالحديدالتى ال تتعدى القيمة الدفترية اللذى كان سيتم تى للمد  ئر االضمحاللخسا سعك
 السابقة.ت افي السنو حالل ئر أضمف بخساعترام االصافي( مالم يتالب)

 
 عقود التاجير 40-16

 
 االستئجار(: ةدعالبيع وأا عمليات ير تمويلى )عقود تأج

لمؤجر( وأعادة أستئجار هذا  ا مشترىأة أخرى )اللمنش تأجر( بتحويل أصلائع المسلبامت المنشأة )اق ااذ
ة  ليعمعلى أن عنه  محاسبةيتم الالصل ويل ا ا اذا كان تحم يدتحد منشأةى الاالصل مرة أخرى يجب عل

 بيع لهذا االصل ام ال . 
 

 :  يةيست عملاالصل ل أن تحويل لة حافى 
بالتزام مالى   اف العتر يجب عليه ا، و  لراف باالصل المحو فى االعت ارمستأجر االستمر اليجب على البائع 

 يساوى متحصالت التحويل .
 

 ال رأس الم 40-17
 

   اديهلعاسهم األ -أ
يض من  السهم كتخفالسهم العادية وخيارات الكتتاب فى ر لقة بأصداالمتعباشرة يف الملتكالايتم إثبات 

 ة.كيلوق المحق
 

ع إعادة -ب  المال  أسة إصدار أسهم ر ادشراء وا 
ن ضموالمت لشراءدة اه يتم العتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعاأنصدر فأسهم رأس المال الم شراء عند إعادة

حقوق تصنيفها كأسهم خزينة وعرضها كتخفيض ليتم  ،دة الشراءبإعا متعلقة وال رةاشلمبفة التكاليف اكا
 ة.الملكي

 
 دة فى حقوق المساهمينكزيا بالمبلغ المحصل  فا، يتم العتر نةزيأسهم الخ ة إصدار ادإعأو  عبيعند 
 يات.تياطض أو العجز الناتج عن المعاملة ضمن الحائوالف

 
 باح األر  يعاتوز ت -ج

  مةاة العر من الجمعيرة التى يتم فيها إعالن التوزيع بقرام فى الفتزارباح كالتت التوزيعاف بتراالع يتم
 . للشركة
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 روضلقا 40-18
، بعد العتراف  متعلقةلا كاليفالعادلة بالضافة الى التيمة قالولى بال افعتر عند اال روضلقايتم قياس 

 . فعليةئدة اللفاة اطريق ستخدامإبلمستهلكة ا لتكلفةها باقياسيتم  الولى
 

 نة أخرى  أرصدة دائو  موردون 40-19
 لتكلفة.با لخرىة الدائنة االدائنون والرصد إثباتيتم 
 

 خصصاتمال 40-20
الماضي ويكون من   فيلحدث قائم أو مستدل عليه نتيجة وني نالتزام قا ودد وجلمخصصات عنا يتم إثبات

ثوق ل تقدير مو عمام ويمكن اللتز ذلك ا ادلسد دامهاتم استخاقتصادية يع لمناف تدفق عنه المحتمل أن يترتب
ذا كان تأ خصم  ب صصات قيمة المخ يدًا فإنه يتم تحديهر جو للنقود ية نالزمثير القيمة بة لمبلغ االلتزام . وا 

زمنية اللقيمة سوق لي للصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالخ بسعر نقدية المستقبلية المتوقعةت الاالتدفق
تاريخ . هذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات فى لك مالئماً ذ  م إذا كانلتزاقة باإلعلالمتخاطر ود والمللنق
 .ى لهاالدير حر افضل تقهاعند الضرورة الظ هايلية وتعدلمالا ئم القوا
 

  رادــــــإليا 40-21
دفق فى بتقع كايكون هناك تو ا ة عندملمنشأحق للعادلة للمقابل المستلم أو المستا لقيمةتقاس اليرادات با

ة  فى حال يرادلبام العتراف يمكن قياس اليراد بشكل دقيق وال يت للمنشأة وأنهة ة مستقبليتصاديافع أقمن
 يف المرتبطة به. تكاللراد أو ايهذا اإلد مقابل دام التأكد من أستر دع

 
 لعع السيرادات بيإ -أ

ترى مشعة الى الالمباة بضاعكية الة بملقو المنافع المتعلر المخاطتقال د أنيتم العتراف باليرادات عن
ة بطر التكاليف المرتديتقو بضاعة ة هذه الميأسترداد قس اليراد بشكل موثوق به والتأكد من وذلك بعد قيا

  ضاعةحداث أى تأثير الحق على البإى رة علدا، مع عدم قدرة اإل كل موثوق بها بشهد منرتا كذلك المبه
لشروط   باعة وفقاً نافع للبضاعة الململمخاطر واقال انتيد أتم تحددير يصحالة مبيعات الت فى.  اعةالمب

 .  الشحن
 

   تتثماراعائد األس -ب
لذى ينشأ فية حق للشركة فى إستالم  يخ ار التمة الدخل فى ائقاوزيعات االرباح بت ادبإير اف م االعتر يت
 تاريخ اإلقتناء.د ققة بعوالمحيها أرباح الشركات المستثمر فت وزيعات

 
 رات ستثمايع االباح بر أ -ج

ث دو تاريخ ح لدخل فىبقائمة ا  يةاتجة عن عملية بيع اإلستثمارات المالات الرباح والخسائر النثبيتم إ
 .لبيع مطروحًا منه مصروفات وعموالت البيعا عرسبين التكلفة و ق ر البيع وذلك بالف

 
 ائد الدائنةفو ال -د

 
فى اإلعتبار معدل العائد   أخذاً منية سبة ز اساس نل على الدخ ئد الدائنة بقائمةواف بالفعترام االيت

 .اققتهدف على الصل وفقا لساس الستحالمس
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  المصروفات 40-22
 

 رجاات اإليمدفوع -أ
 لعقد.ارات بقائمة الدخل المجمعة على مدار عمر ا يجلة باصات الخا وعالمدف تأثبا يتم 
 

 تكلفة االقتراض -ب
تخدام  فوائد بقائمة الدخل المجمعة بأسب يةأئتمان هيالتتسو  ضة بقرو مرتبطالوائد المدينة و لفراف باالعتيتم 

 قاق.تحلساس الس وفقا طريقة سعر الفائدة الفعال
 

  المعاشاتنات و ميتأنظام ال -ج
ت ناالتأميانون ا لقن بها طبقليالعامنظام التأمينات الجتماعية الحكومى لصالح ى جموعة فالم ماهتس 

يقتصر جور و لقانون فى النظام بنسبة ثابتة من الاا بموجب هذ موعةجن والم لعاملياهم ا، يساالجتماعيه
  ق.س الستحقالسا اقائمة الدخل وفقبة ركمات الشحمل مساه، وتهاساهمتفى قيمة م  ةالتزام الشرك

 
  ضريبة الدخل -د

 أى تنشت الت الحاال ا عداخسائر المجمعة فيمالرباح و ى الوف فمصر ك جاريةيتم العتراف بالضريبة ال
 الملكية.  قباتها مباشرة ضمن حقو قة ببنود حقوق الملكية والتى يتم أثة متعليبعنها ضر 

 
   ةرائب المؤجلالض -ه

ة  مين القالمالية والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بي ئمالمؤجلة بالقواة يضريبللتزامات ااالب افالعتر يتم ا
ريبي . هذا ويتم تحديد لألساس الض طبقاً متها ي وقيلمحاسبساس اًا لألل وااللتزامات طبقصو ية لأل لدفتر ا

ام  خدتباس ،اللتزامات وال صو م التسوية قية لتحقق أو وقعلى الطريقة المتعالمؤجلة بناءًا  قيمة الضريبة
ة لمنشألضريبية المؤجلة لا الصولراف بعتالاويتم السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية  بة أسعار الضري

  ابل يمكن من خاللهتحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبإمكانية  وي ال قاحتم هناك ا يكونعندم
تحقق منه ي الجزء الذي لن مةية بقليبية المؤجضر ال ل الصو يض قيمة صل ويتم تخفالاالنتفاع بهذا 

 تالية ال تاالسنو المنفعة الضريبية المتوقعة خالل  
 

 تياطياتحاال 40-23
من صافي   ٪5جموعة يتم استقطاع نسبة ي لشركات الماسسنظام االت والالشركاقانون لبات طبقا لمتط

مبالغ متى بلغ الهذة  جنيبتقف عن تو الويتم  .للتوزيع ني غير قابلي قانو ة لتكوين احتياطياالرباح السنو 
صيد  . ومتى أنخفض ر در مصركة الالش لاس مرأمن  ٪50يد االحتياطي القانوني قدرا يوازي رص

 ى القتطاع مرة أخرى.يتعين العودة ال ةة المذكور النسبطى عن لحتياا
 

 القوائم المالية يخار لت ةحقالال اثحداال -41
  –د  ي كوف )   فيروس تشار جائحة  إن   ى إل   2020م  ول من عا ال ربع  ال   ل ال خ مصر    ا ومنه   دول العالم عظم  تعرضت م 

لمحتمل  ا  من  ا لذ  كل عام ش ب دية ا ة والقتص اري ج في معظم اإلنشطة الت بات ا إضطر  في ب تجد، مما تسب س م ال  ( 19
  ل ادية لها وكذا نتائج العما رد ست اإل  ة والقيم  مات زا لت ل ا و  ول الص ر علي عناص جوهري ير تأث  لك ون لذ يك  أن 
لمستلزمات  مات وا خا ال ل علي توفير م ت المح تأثير ي ال لقادمة باإلضافة إل لفترات ا ا  ل ال للشركة خ لمالية م ا وائ الق ب 

  اً ي ل ا ح  شركة ال ، وتقوم ا لديه  فرة لمتو ا  سيولة وال ة ت الشرك ا ج منت  علي الطلب و تشغيل ال عمليات ج و ا الالزمة لإلنت 
ستقرار وحالة عدم  ة عدم اإل ال ح ل ا، إال أنه في ظ له  لية لحا ا  ة التأثير علي القوائم المالي ا هذ  حجم  ديد ييم وتح ق ت ب 

  ة فتر ل وا  لمتوقع ا المدي  ساسي علي ل أ ك أثير ذلك الحدث يعتمد بش ت حجم  أن ف  حداث الحالية ل جة ا كد نتي التأ 
ت  ديده في الوق تح ب يصع  ما  ن آثار وهو م  يه عل  ب ت تر وماي ث د ذلك الح نتهاء ا إ عنده ر ينتظ  لتي ا الزمنية 
 الحالي. 
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 المصرية المحاسبةمعايير  لىع تمت صدارات جديدة وتعديالتإ -42
 

بتعديل   2019لسنة  69بإصدار القرار رقم  2019/ 18/3ي بتاريخ الدولون اوالتع ارثمة اإلستامت وزير ق
ي  والت 2015لسنة  110ار رقم ستثمإلزير اقرار و ادرة بحاسبة المصرية الصلمايير امع امحكاض بع

ائع شر بالوقوقد تم الن القائمة المعاييرض لى بععسبة الجديدة وتعديالت تتضمن بعض معايير المحا
 هذه التعديالت: هموفيما يلي ا  2019 ابريل 7 خبتاري يةصر الم

 
 المعايير الجديدة 

 تعديالت ال ألهم    لخص م  لة د مع او ال   
 لمحتمل التأثير ا 

 التطبيق   يخ تار  الية م الم ئ القوا على    
    

معيار محاسبة مصري  
 ( 47جديد ) 

 "األدوات المالية" 
(  47قم ) ري الجديد ر سبة المص ار المحا عي يحل م  -1

  ضوعات المقابلة في المو  محل  مالية" ال ت "الدوا 
( "الدوات  26عيار المحاسبة المصري رقم ) م 
ديل  تم تع  القياس"، وبالتالي و  عتراف اال  ة: لي ا لم ا 
(  26)  اسبة المصري رقم مح معيار ال صدار ا عادة وا  

خاصة بالموضوعات التي  سحب الفقرات ال بعد 
  اق معيار د وتحديد نط ( الجدي 47معيار ) ا ناوله ت 
  ع حاالت محدودة من فقط م مل ا ل للتع عد لم ( ا 26) 
 . حاسبة التغطية وفقًا الختيار المنشأة م 
 

ية  المال  ر يتم تبوب الصول يا ت المع لبا تط لم  قا طب  -2
مستهلكة،  إما بالتكلفة ال -الحقاً –ا قياسه  أساس  على 

ر أو  خ مل اآل ا دلة من خالل الدخل الش أو بالقيمة العا 
  ك ر، وذل ائ خس ح أو ال ل الربا ادلة من خال قيمة الع بال 
 إلدارة الصول المالية ة موذج أعمال المنشأ قا لن طب 

 المالي. ل  ي لألص اقد تع ال   دي وخصائص التدفق النق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي الوقت  ارة ف د م اإل تقو 
ثر  حالي بتقييم ال ال 

المحتمل على القوائم  
لمالية عند تطبيق  ا 

 .عيار لم با  يل د التع 

على   ( 47ار رقم ) ري المعي يس 
أو بعد  أ في  تبد   ة التي لي ما ترات ال الف 
ويسمح بالتطبيق    ، 2020يناير   1

  ير المبكر، بشرط تطبيق معاي 
(  1ة رقم ) ري ة المص اسب مح ال 
ن  ي لمعدل ( ا 40) ( و 26) ( و 25و) 

 . نفس التاريخ ي  معًا ف   2019
 
 
 
 

سائر المحققة في قياس  تم استبدال نموذج الخ  -3
سائر  بنماذج الخ  المالية  ل لألصول ال الضمح ا 

  لب قياس االضمحالل ي يتط الذ و توقعة  لم ا  ئتمانية اال 
ة  ك هل كل الصول المالية المقاسة بالتكلفة المست ل 
من   ة لعادل قيمة ا ها بال لية التي يتم قياس ما وات ال لد وا 
ذ لحظة االعتراف  الشامل االخر من ل الل الدخ خ 

حدث  ل  مؤشر  د تلك بغض النظر عند وجو االولي ل 
 ارة. الخس 

 
ن  كال م يل د تم تع  ار عي هذا الم متطلبات بناء علي  -4

 ة: المعايير التالي 
  م ائ ( "عرض القو 1معيار المحاسبة المصري رقم )  -
 2019ل  عد ة" الم الي لم ا 
ات  فق ئمة التد ( "قا 4رقم ) لمصري  اسبة ا معيار المح  -

 النقدية" 
( "الدوات  25ار المحاسبة المصري رقم ) معي  -

 " العرض   المالية: 
دوات  ( "ال 26لمصري رقم ) محاسبة ا معيار ال  -

 قياس" ف وال ترا ع ة: اال لي ما ال 
( "الدوات  40ة المصري رقم ) سب معيار المحا  -

 " ات ح صا المالية: اإلف 
 

خ  التعديالت من تاري ه سري هذ ت 
 ( 47ر ) ق معيا تطبي 
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 الجديدة   ير المعاي 
 ت ملخص ألهم التعديال  معدلة او ال   

 التأثير المحتمل 
     التطبيق تاريخ   ة م المالي ائ القو   ى عل   

ي  صر م   محاسبة   معيار 
 ( 48)   جديد 
ع  يراد من العقود م "اإل 

 العمالء" 

  ( 48)  قم ر د يحل معيار المحاسبة المصري الجدي  -1
الية  ر الت ي لمعاي محل ا  عمالء" د من العقود مع ال را "اإلي 
  ها: غي ويل 
د  ( "عقو 8اسبة المصري رقم ) معيار المح  -أ 

 . 2015اإلنشاء" المعدل  
  اإليراد" ( " 11رقم )  ة المصري المحاسب  ار معي  -ب 

 . 2015  المعدل 
اف  تر موذج السيطرة لالع دام ن ستخ ا تم  -1

 . طر بااليراد بدال من نموذج المنافع والمخا 
  التكاليف اإلضافية ب  عتراف اال  تم ي  -2

ا  كأصل إذ  عميل  ع عقد م ل على للحصو 
  وقع استرداد تلك التكاليف كانت المنشأة تت 

صل  بعقد كأ  اء الوف  ف وكذا االعتراف بتكالي 
 حددة.  وافر شروط م عند ت 

قد مضمون  ر للع واف ت ر ان ي يا مع تطلب ال ي  -3
 يتم االعتراف باإليراد. ي  تجاري لك 

 العرض. ح و صا ف إل ا   التوسع في متطلبات  -4
 

لوقت  تقوم اإلدارة في ا 
ر  الث   م بتقيي لحالي  ا 

على القوائم  ل  المحتم 
الية عند تطبيق  الم 

 .المعيار ب  التعديل 

( على  48رقم )  يسري المعيار 
أو بعد  تبدأ في  مالية التي  فترات ال ال 
بالتطبيق    ويسمح ،  2020اير  ين  1

 المبكر. 

معيار محاسبة مصري  
 ( 49)   جديد 

 "   ير "عقود التأج   

(  49)  يد رقم حاسبة المصري الجد لم عيار ا ل م يح  . 1
مصري رقم  يار المحاسبة ال مع ار" محل اإليج  "عقود 

عمليات  ب   تعلقة م المعايير المحاسبية ال ( "القواعد و 20) 
 . ويلغيه   2015لتمويلي  لتأجير ا ا 
 

ؤجر  لم بي واحد بالنسبة ل محاس  وذج م عيار ن لم ا  يقدم  . 2
  حق ب ف والمستأجر حيث يقوم المستأجر باالعترا 

  كة كما ل الشر صل المؤجر ضمن أصو ل تفاع ا الن ا 
الية لدفعات  يمثل القيمة الح ي زام والذ بالت  ف يعتر 

، مع  ة  الشرك   المدفوعة ضمن التزامات االيجار غير  
  ود صنيف عق ال يتم ت عتبار انه خذ في اال اال 
تشغيلي أو  ر للمستأجر عقد تأجي نسبة بال  اليجار ا 

 أنه عقد تأجير تمويلي.  
 

لمؤجر تصنيف كل  ا  جب على ر ي ؤج لم ل ة بالنسب  . 3
د تأجير  عق على أنه إما  ه جارات قود إي د من ع عق 

   أو أنه عقد تأجير تمويلي. تشغيلي  
 

المؤجر  يجب على ف  مويلي ت بالنسبة لإليجار ال  . 4
  د وجب عق بم ا حتفظ به صول الم العتراف بال ا 
كز المالي وعرضها  مر مويلي في قائمة ال جير ت تأ 

  وي لغ مسا بمب ل صي ح لت على أنها مبالغ مستحقة ا 
 ير. التأج   في عقد لصافي اإلستثمار  

 
ى المؤجر  التشغيلي يجب عل ر ة لإليجا النسب ب  . 5

  ير التأج  عقود التأجير من عقود  االعتراف بدفعات 
ت  اب لث القسط ا بطريقة  نها دخل إما ية على أ التشغيل 
 تظم آخر. اس من أس   ي أو أ 

 

ارة في الوقت  د تقوم اإل 
الحالي بتقييم الثر  

ئم  قوا ال ى  ل ع   المحتمل 
ية عند تطبيق  ال الم 
 .لمعيار با  ديل التع 
 
 
  ت الشركة د قام ق و 
حاسبة  تطبيق معيار الم ب 

(  49المصري رقم ) 
لعقود    2019نة  لس 

نت  كا التي    التأجير 
لسنة    95لقانون  تخضع  
  ته الذي وتعديال   1995

بقانون    ستبدل وا    ه إالغاء م  ت 
 . 2018لسنة    176

( على  49يسري المعيار رقم ) 
أو بعد    في تبدأ    لتي ا   ية ل ما الفترات ال 

ق  ي التطب يسمح ب ، و 2020يناير   1
تطبيق معيار   تم بكر إذا الم 
(  48محاسبة المصري رقم ) ال 
  ء" لعمال ا االيراد من العقود مع " 

 وقيت. نفس الت   في   2019
 

ريان  لس ا  ن تاريخ ستثناء م باال 
ي المعيار رقم  ، يسر اله ع أ 
على عقود   2019( 49) 

التأجير التي كانت تخضع  
  95لي رقم  وي ر التم أجي لت ا   ن نو لقا 

ن  ا ته وك تعديال و  – 1995لسنة 
وفقًا لمعيار  ا معالجته  يتم 
(  20محاسبة المصري رقم ) ال 
  اسبية ح القواعد والمعايير الم " 
التأجير  بعمليات لمتعلقة ا 
  ر التأجي د قو وكذلك ع مويلي"، الت 
  ي التي تنشأ في ظل تمويل ال 
تخضع لقانون تنظيم نشاطي  و 

رقم  يم خص لت ا و  التأجير التمويلي 
ن  ، وذلك م 2018لسنة  176
ي  سنوي الت ير ال ر التق  ة فترة بداي 

لسنة   95انون تم فيها الغاء ق 
لسنة   176نون وصدور قا  95

2018  . 
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 يدة يير الجد عا الم 
 ت لتعديال ص ألهم ا ملخ  المعدلة او    

 تمل لمح ا تأثير  ال 
 تاريخ التطبيق  ية على القوائم المال   

    
  ري معيار المحاسبة المص 

 ( 38رقم ) دل  مع ال 
 " "مزايا العاملين   

ك لتعديل قواعد  ذل لفقرات و بعض ا  تعديل ضافة و تم إ 
وتسوية نظام مزايا   المحاسبة عن تعديل وتقليص 

 . املين ع ال 

الوقت  دارة في  تقوم اإل 
الثر    ي بتقييم الحال 
  قوائم ال   ى تمل عل مح ال 

ق  المالية عند تطبي 
 .بالمعيار  التعديل 

ل  عد م ال ( 38يسري المعيار رقم ) 
أ في  المالية التي تبد  ات الفتر  على 

  ، ويسمح 2020ر ي ينا  1و بعد أ 
 التطبيق المبكر. ب 
 

    
لمصري  معيار المحاسبة ا 

 ( 42المعدل رقم ) 
 عة" ية المجم ئم المال وا "الق   

شآت  المن  ناء ث ة باست اص لخ فقرات ا ة بعض ال تم إضاف 
التجميع وقد ترتب على هذا التعديل  ن اإلستثمارية م 

ت  بطة بموضوع المنشآ رت ير الم عاي لم ا  ض بع تعديل ل 
 : التي تم تعديلها ر  المعايي   ا يلي م ة وفي تثماري اإلس 

( "اإلفصاح عن  15رقم ) معيار المحاسبة المصري  -
 قة" ذوي العال ف  لطرا ا 
الية  الم  لقوائم "ا ( 17رقم ) المصري  ار المحاسبة معي  -

 المستقلة" 
( "اإلستثمارات في  18حاسبة المصري رقم ) لم معيار ا  -

 قة" قي ش   ت كا شر 
 ل" خ ب الد "ضرائ   ( 24م ) لمحاسبة المصري رق ا   معيار  -
( "تجميع  29بة المصري رقم ) اس يار المح مع  -

 العمال" 
لمالية  لقوائم ا "ا ( 30)  ر المحاسبة المصري رقم معيا  -

 لدورية" ا 
اح عن  اإلفص ( " 44رقم ) ي صر سبة الم ار المحا معي  -

 شآت الخرى" من الحصص في ال 

تقوم اإلدارة في الوقت  
ثر  ال   يم قي ت ب   الحالي 

تمل على القوائم  مح ال 
طبيق  عند ت   لمالية ا 
 .ار بالمعي  ل لتعدي ا 

( المعدل  42رقم ) يسري المعيار 
في   رات المالية التي تبدأ على الفت 

ويسمح   ، 2020ير ينا  1عد ب  أو 
 بكر. طبيق الم بالت 
 
ت الجديدة أو  لفقرا ق ا ي تم تطب ي   ما ك 

ة بالنسبة للمعايير التي تم  دل المع 
آت  نش لم ا ع  تعديلها بموضو 

ن  رية في تاريخ سريا ما اإلستث 
رقم    لمصري ا اسبة  ر المح معيا 
ة المجمعة"  "القوائم المالي (  42) 

 .   2019المعدل  

    
سبي  ا إصدار تفسير مح 

 ( 1ي رقم ) صر م 
ت  بات امتيازا " ترتي 
 ة" ت العام الخدما 

سبة من قبل  حا إرشادات بشأن الم  تفسير ال  ا قدم هذ ي 
عام  ن من كيا مة عا ال  مة المشغلين لترتيبات امتياز الخد 

وصيانة   تشغيل و شييد ذلك لت خاص، و كيان  –الى  –
، والكباري  مثل الطرق  –منافع العامة بنية التحتية لل ال 

ع  ومرافق توزي مطارات، يات، وال شف المست و والنفاق، 
مدا المياه   . التصاالت ...، إلخ كات ا وشب   الطاقة ت  دا ، وا 

  لجة عا لم ا ق  ويمنح هذا التفسير خيار االستمرار في تطبي 
  1قبل  قائمة ل امة ا مة الع ت الخد لترتيبات امتيازا  قة الساب 

قياس  التي كانت تعترف وتقوم ب  للمنشآت  2019ير نا ي 
  فقًا لمعيار ثابتة و   نها أصول أ   ت على ا أصول هذه الترتيب 

الثابتة  صول "اال  ( 10م ) رق ي ة المصر المحاسب 
هالكاته   إلى حين انتهاء مدتها.   ا" وا 

ت  ق لو تقوم اإلدارة في ا 
الثر    يم ي بتقي حال ال 

ائم  ى القو المحتمل عل 
طبيق  عند ت   مالية ال 
 .بالمعيار  يل عد الت 

( على  1ري التفسير رقم ) يس 
و بعد  أ   دأ في ب لفترات المالية التي ت ا 
 .   2019يناير    1

    
ري  مص ال محاسبة  معيار ال 

 (  22)   رقم 
نصيب السهم في  "  
 اح" رب األ 

وائم  الق ى  عل   زم تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح مل 
  يع صدرة لجم ة الم د لمنفر ة أو ا المجمع الية المستقلة أو لم ا 

 المنشأت. 

اإلدارة في الوقت  تقوم  
بتقييم الثر  الحالي  

ائم  قو لى ال ع المحتمل  
تطبيق  لية عند  الما 
 .يار بالمع  يل التعد 

على   تعديل ال  ا بيق هذ تط م يت 
ة التي تبدأ في أو بعد  لي الفترات الما 
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 دة الجدي   يير عا لم ا 

 الت التعدي ألهم    ملخص  او المعدلة   
 المحتمل   تأثير ل ا 
 تاريخ التطبيق  الية على القوائم الم   

    
  ي معيار المحاسبة المصر 

 (  34) رقم  
 العقاري" ستثمار  " اإل 

لعادلة لجميع  يمة ا الق  نموذج  ار خي ستخدام الغاء ا  تم  -
ة  ت عند القياس الالحق إلستثماراتها العقاري شأ المن 
  صناديق إلزام موذج التكلفة، مع بن م فقط تزا ل اال و 

ج القيمة العادلة  ط باستخدام نموذ فق العقاري  ثمار  ت اإلس 
اء  رية. وبن قا ا الع ه ياس الالحق لجميع أصول عند الق 
 :  من   عديل كال فقد تم ت ذا التعديل  على ه 

"الصول غير   ( 32بة المصرية رقم ) لمحاس ر ا ا معي  -
ر  غي مليات الع و  يع ب ال المتداولة المحتفظ بها لغرض 

 المستمرة. 
ل  ال ( "اضمح 31قم ) ر مصري سبة ال المحا  معيار  -

 قيمة الصول" 

تقوم اإلدارة في الوقت  
حالي بتقييم الثر  ال 
  القوائم  لى تمل ع ح الم 

عند تطبيق   المالية 
 .ر بالمعيا  التعديل 

تعديل على  ذا ال ق ه ي تم تطب ي 
لمالية التي تبدأ في أو بعد  ا   الفترات 
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اسبة المصري  مح يار ال مع 

 ( 4) ل رقم  المعد 
 ة"  دي قات النق التدف   قائمة "   

تي تمكن  منشأة تقديم اإلفصاحات ال يتطلب من ال 
لتزامات  يرات في اال ييم التغ ية من تق ال م الم ئ مستخدمي القوا 

 من  كال يلية، بما في ذلك التمو طة ش ن الن م  شأ التي تن 
 ة. ر نقدي غي   ات ير غ ت   التغيرات الناشئة من تدفقات نقدية أو 

الوقت  تقوم اإلدارة في 
ثر  م ال ي بتقي  الحالي 
على القوائم   مل المحت 

مالية عند تطبيق  ال 
 .بالمعيار  التعديل 

يل على  عد ا الت ذ يتم تطبيق ه 
  أو بعد   تبدأ في   لمالية التي لفترات ا ا 
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