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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
تابع – قائمة المركز المالي المجمعة في  31يناير 2020

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة
قروض طويلة الجل
أورق دفع طويلة الجل
ا
الت ازمات أخري طويلة الجل
مجموع ا اللتزامات غير المتداولة
ا اللتزامات المتداولة
المخصصات
بنوك ارصدة دائنة
موردون وأرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل المستحقة
أقساط قروض وتسهيالت ائتمانية
تستحق السداد خالل عام
مجموع االلتزامات المتداولة
إجمالي حقوق الملكية وا اللتزامات

إيضـــاح
رقــــم

()24(،)18-40
()19-40
()25(،)19-40

()27(،)20-40
()3-8-40
()26(،)19-40
(22-40د)
()24(،)18-40

 31يناير 2020
دوالر أمريكي

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريكي

12 409 305
3 500 853
12 613 053
28 523 211

21 011 106
1 030 924
4 546 724
26 588 754

665 082
215 101 416
61 584 978
771 090
10 641 731

1 866 164
195 940 411
61 144 813
1 177 510
9 324 598

288 764 297
411 986 593

269 453 496
396 337 222

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )11إلى ( )56تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المجمعة.
ير مراقبا حسابات "مرفق".
▪ تقر ا
▪ التاريخ 21 :مايو 2020
المدير المالي

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

محاسب  /محمد محمد محي الدين

الدكتور  /عالء احمد عبدالمقصود عرفة
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
قائمـة الدخـل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 31يناير 2019

إيضـاح
إيرادات النشاط

تكلفة النشاط

مجمل ربح النشاط

إيرادات أخرى

مصروفات البيع والتوزيع

مصروفات إدارية وعمومية

مصروفات أخرى

األرباح الناتجة من التشغيل

حصة المجموعة من نتائج أعمال
المشروعات المشتركة
حصة المجموعة من نتائج أعمال
المشروعات شقيقة
إيرادات تمويلية

مصروفات تمويلية

األرباح قبل الضرائب
ضريبة الدخل

الضريبة المؤجلة

صافي أرباح العام بعد الضريبة

رقــــــــــم

()4(،) 21-40

()5(،)22-40

()6

()7(،)22-40
()8(،)22-40
()9(،)22-40

 31يناير 2020

بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار

224 997 100

236 554 009

دوالر أمريكي

()146 813 989
78 183 111
3 437 915

دوالر أمريكي

()151 616 597
84 937 412

5 374 054

()52 778 654

()55 846 822

()435 271

()1 404 061

()21 133 734

()25 941 998

7 273 367

7 118 585

(-1-40د)

28 726

26 690

(-1-40د)

)(280 012

--

21 920 291

9 975 159

(21-40د))10(،

(22-40ب))11(،
(22-40د)

(22-40ه)

)(12 971 759

()12 572 011

15 970 613

4 548 423

5 796

()286 111

)(771 098

()1 177 510

15 205 311

3 084 802

نصيب مساهمى الشركة القابضة

15 082 576

3 398 840

صافى أرباح العام

15 205 311

3 084 802

ويتم توزيعه كما يلى:

122 735

نصيب الحقوق غير المسيط ةر

()314 038

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )11إلى ( )56تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المجمعة.

-6-

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
قائمـة الدخـل الشامل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

إيضاح
رق ـ ـ ــم
صافي أرباح العام

 31يناير 2020

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريكي

15 205 311

3 084 802

دوالر أمريكي

بنود الدخل الشامل األخر:
أثر أداه تحوط تدفقات نقدية (مجموعة بيرد النجليزية)
أرباح إكتوارية لنظام التقاعد الخاص (مجموعة بيرد النجليزية)
فروق ترجمة الكيانات االجنبية

)(3-40

إجمالي الدخل الشامل عن العام
يتم توزيعة كما يلي:

)(340 160

1 616 883

186 705

3 081 205

)(7 195 545

()2 804 782

7 856 311

4 978 108

نصيب حقوق مساهمى الشركة القابضة

7 733 558

5 292 146

نصيب الحقوق غير المسيطرة

122 753

()314 038

اجمالى الدخل الشامل عن العام

7 856 311

4 978 108

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )11إلى ( )56تعتبر متممة لهذه القوائم المالية
المجمعة.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

رأس المال

الرصيد في أول فب ارير 2018

المصدر والمدفـــوع

أسهم خزينة

االحتياطيات

األرباح المرحلة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

94 050 000

()1 161 530

99 983 170

28 230 744

الفرق الناتج عن
عمليات إقتناء والتغير
في حصص ملكية
شركات تابعة
(تحت سيطرة مشتركة)
دوالر أمريكي

()27 651 899

صـ ـ ـاف ـ ـي
فروق ترجمة

صـــــافــــي

حقوق مساهمي

الحقوق غير

الكيانات االجنية

أرباح العام

الشركة القابضة

المسيطرة

اإلجمـــالـــي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()42 468 498

6 586 682

10 240 744 157 568 669

167 809 413

معامالت مع مساهمى الشركة
() 6 586 682

إقفال أرباح السنة المالية المنتهية في  31يناير 2018

--

--

--

6 586 682

--

--

توزيعات أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2018

--

--

167 978

()167 978

--

--

--

تسويات

--

--

--

()8 784 942

--

--

--

اجمالى معامالت مع مساهمى الشركة

--

--

167 978

()2 366 238

--

--

()6 586 682

--

--

--

--

--

--

()8 784 942

--

()8 784 942

()8 784 942

--

()8 784 942

بنود الدخل الشامل
صافى الرباح في 31يناير 2019

--

--

--

بنود الدخل الشامل الخر

--

--

--

نصيب الحقوق الغير مسيطرة في الشركات التابعة

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل

--

--

--

صافى الرصيد في  31يناير 2019

94 050 000

()1 161 530

100 151 148

-4 698 088
-4 698 088
30 562 594
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----()27 651 899

-()2 804 782
--

3 398 840
---

3 398 840

--

3 398 840

1 893 306

--

1 893 306

()618 047

()618 047

--

()2 804 782

3 398 840

5 292 146

()618 047

4 674 099

()45 273 280

3 398 840

154 075 873

9 622 697

163 698 570

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
أرس المال
المصدر والمدفـــوع
دوالر أمريكي
94 050 000
-94 050 000

الرصيد في أول فبراير 2019
تسويات الهيئة العامة لإلستثمار
الرصيد في أول فبراير  2019بعد تسويات
الهيئة
معامالت مع مساهمى الشركة
-إقفال أرباح السنة المالية المنتهية في
 31يناير 2019
-بيع أسهم خزينة
-أثر االستحواذ على اسهم شركات تابعة
-اثر تحول استثمار في مشروع مشترك الى
شركات تابعة
-تسويات على الهيئة العامة لالستثمار
-تسويات على االرباح المرحلة (الشركة التابعة)
-اجمالى معامالت مع مساهمى الشركة
بنود الدخل الشامل
-صافى الرباح في 31يناير 2020
-بنود الدخل الشامل االخر
-نصيب الحقوق الغير مسيط ةر في الشركات التابعة
-إجمالي الدخل الشامل
94 050 000
صافى الرصيد في  31يناير 2020

أسهم خزينة

االحتياطيات

األرباح المرحلة

دوالر أمريكي
()1 161 530
-()1 161 530

دوالر أمريكي
100 151 148
()70 409 272
29 741 876

دوالر أمريكي
30 562 594
6 546 467
37 109 061

--

--

دوالر أمريكي
()27 651 899
-()27 651 899

3 398 840

1 161 530
---

()890 207
---

--1 161 530

7 148 018
-6 257 811

()11 950 968
()1 776 541
()10 328 669

----35 999 687

-()153 455
-()153 455
26 626 937

------

الفرق الناتج عن عمليات
إقتناء والتغير في حصص
فروق ترجمة الكيانات
ملكية شركات تابعة
االجنبية
(تحت سيطرة مشتركة)

----

--

--

-()205 761
()245 741

----

--()451 502

----

----()28 103 401

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )11إلى ( )56تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المجمعة
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دوالر أمريكي
()45 273 280
-()45 273 280

-()7 195 545
-()7 195 545
()52 468 825

صـــــافــــي
أرباح العام

صافي حقوق
مساهمي الشركة
القابضة

الحقوق غير
المسيطرة

دوالر أمريكي
3 398 840
-3 398 840

دوالر أمريكي
154 075 873
()63 862 805
90 213 068

()3 398 840

--

--

271 323
()205 761
()245 741

----

271 323
()205 761
()245 741

()4 802 950
()1 776 541
()6 759 670

----

()4 802 950
()1 776 541
()6 759 670

-----()3 398 840

15 082 576
15 082 576
()7 349 000
---7 733 576 15 082 576
91 186 974 15 082 576

دوالر أمريكي
9 622 697
459 207
10 081 904

اإلجمـــالـــي

--()6 569 793
()6 569 793
3 512 111

دوالر أمريكي
163 698 570
()63 403 598
100 294 972
--

15 082 576
()7 349 000
()6 569 793
1 163 783
94 699 085

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

15 082 576

3 398 840

5 695 007
()664 555
()810 121
()3 952 220
1 930 592
()44 205
203 990
()181 815
253
()505 462
86 400
()1 287 483
-()7 195 545
()451 502
-12 971 759
----()6 971 801
13 905 868
6 670 744
14 778 198
()3 779 499
()6 411 917
25 163 414
()12 971 759
()1 177 510
11 014 145

5 882 515
()927 809
------286 111
19 539 690
1 158 647
()54 351
()132 566
--()8 784 942
12 572 011
2 622 459
3 081 205
()26 690
1 616 883
()5 679 842
34 552 161
()7 793 058
()14 590 703
-()3 705 362
8 463 038
()8 125 635
()973 094
()635 691

()13(،)12
()12
()15
()16
()17
()19
(××)

()6 133 562
1 077 391
322 893
650 076
()4 940 454
()108 904
()4 463 712
1 645 434
6 971 801
()4 979 037

()4 015 196
1 147 709
-----10 129 858
5 238 393
12 500 764

()24

()8 601 801
()6 569 793
19 192 215
2 469 929
1 161 530
1 317 133
8 066 329
17 035 542
23 070 630
55 506 176
78 576 806

()22 553 604
()618 047
48 670 055
---()1 958 957
23 539 447
35 404 520
20 101 656
55 506 176

إيضـاح
رقــم

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي أرباح العام قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة
يتم تسويته كما يلي:
إهالك الصول الثابتة
أرباح رأسمالية من بيع أصول ثابتة
فروق ترجمة العمالت الجنبية
التسويات الناتجة عن عقود التأجير
أثار التحول – شركات شقيقة
أثار التحول – شركات تابعة
اضمحالل فى الشهرة
التغير في إستثما ارت مالية متاحة للبيع
أصول ضريبية مؤجلة
خسائر اإلضمحالل في قيمة العمالء والمدينون
مخصصات مكونة خالل العام
المستخدم من المخصصات
مخصصات إنتفي الغرض منها
فروق ترجمة كيانات أجنبية
التغير في ناتج عمليات إقتناء شركات تابعة (تحت السيطرة مشتركة)
تسويات
فوائد ومصروفات تمويلية
إستهالك أصول غير ملموسه – علمات تجارية
أرباح إكتوارية
حصة المجموعة من نتائج أعمال المشروعات المشتركة
أثر إستخدام أداه تحوط تدفقات نقدية
إيردات فوائد دائنة

()12
()6
()10
()25
()14
()15
()18
()22
()27
()27
()27
()3-40
()4-1-34
()11

()10

التغير في المخزون
التغير في العمالء والمدينون والمستحق من أطراف ذات عالقة
التغير في أعمال تحت التنفيذ
التغير في الموردين والرصدة الدائنة ألخري والمستحق لط ارف ذات عالقة
صافى النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
فوائد ومصروفات تمولية مدفوعة
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي النقدية المتاحة من (/المستخدمة في ) أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
مقبوضات من بيع أصول ثابتة
إستثما ارت مالية متاحة للبيع
إستثمارات في مشروعات مشتركة
إستثمارات في شركات شقيقة
مدفوعات أصول غير ملموسة – عالمات تجارية
أصول أخري طويلة ألجل – مجموعة بيرد ألنجليزية
مقبوضات (مدفوعات) من أذون خزانة تستحق بعد ثالثة أشهر
إيرادات فوائد محصلة
صافي النقدية (المستخدمة في)  /المتاحة من أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
قروض طويلة الجل
التغير في الحقوق الغير مسيطرة
صافي المقبوضات لبنوك تسهيالت إئتمانية
أوراق دفع – طويلة الجل
بيع اسهم خزينة
أقساط قروض وتسهيالت إئتمانية تستحق السداد خالل عام
إلتزامات أخري طويلة الجل
صافي النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
صافي التغير في النقدية وما في حكمها خالل العام
النقدية وما في حكمها أول العام
النقدية وما في حكمها أخر العام

▪

 31يناير 2020
دوالر أمريكي

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
دوالر أمريكي

()21
()22
()20
()26
()11

()10

()23
()26
()24
()25
()23
()23

اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )11إلى ( )56تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المجمعة.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-1

نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها

 1-1الكيان القانونى
-

تأسست شركة العرفة لإلستثمارت واإلستشا ارت  -شركة مساهمة مصرية  -وفقا لحكام قانون ضمانات
وحوافز اإلستثمار رقم ( )8لسنة  1997والمستبدل بالقانون ( )72لسنة  2017بنظام المناطق الحرة.

-

شارت  -شركة مساهمة مصرية  -وفقا لحكام قانون ضمانات
تأسست شركة العرفة لإلستثمارت واإلست ا
وحوافز اإلستثمار رقم ( )8لسنة  1997والمستبدل بالقانون ( )72لسنة  2017بنظام المناطق الحرة.

-

قرر مجلس ادارة الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة  -شركة مساهمة مصرية  -منطقة حرة –
(شركة تابعة) بجلسته المنعقدة بتاريخ  18يونيو  2005تقسيم الشركة الى شركتين مساهمتين (شركة
قاسمة وشركة منقسمة) بنظام المناطق الحرة بذات المساهمين وبنفس نسب المساهمة فى رأس المال
المصدر للشركة فى تاريخ التقسيم وعلى ان يتم التقسيم على أساس القيمة الدفترية لصول والت ازمات
الشركة كما فى  30يونيو  ، 2005على أن تختص الشركة القاسمة بنشاط اإلستثمار فى الوراق المالية
وتختص الشركة المنقسمة بنشاط تصنيع المالبس الجاهزة وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة
بجلستها المنعقدة بتاريخ  14أكتوبر  2005على اقتراح مجلس االدارة المذكور .وقد تم اعتماد اصدار
الموافقة النهائية على قرار التقسيم من قبل الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة فى  24نوفمبر .2005

-

ستثمارت واإلستشاارت وتم التأشير بهذا التعديل بصحيفة
ا
تم تعديل اسم الشركة القاسمة الى شركة العرفة لإل
اإلستثمار فى  11يناير .2006

-

تم تسجيل التعديل للشركة بالسجل التجارى تحت رقم  17426بتاريخ .2006/1/16

-

فبرير من كل سنة وتنتهى فى
وفقاً للنظام االساسى للشركة السنة المالية للشركة الدامجة تبدأ من أول ا
 31يناير من السنة التالية مادة (.)55

-

مدة الشركة  25سنة تبدأ من تاريخ تسجيل هذا التعديل بالسجل التجارى.

-

مقر الشركة المنطقة الحرة بمدينة نصر – جمهورية مصر العربية.

-

رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب الدكتور  /عالء أحمد عبد المقصود عرفه.

-

تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ  21مايو .2020

 2-1غرض الشركة
مزاولة نشاط االستشارات المالية واالدارية واالستثمار فى رؤوس أموال الشركات االخرى المصرية واالجنبية
والمساهمة فى اعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفنى واالدارى لها.
 3-1القيد ببورصة االوراق المالية
الشركة مقيدة ببورصة الوراق المالية المصرية.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 4-1إندماج كالا من شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (شركة مساهمة مصرية) بنظام المنطقة الحرة
العامة (شركة دامجة) وشركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاهزة (شركة مندمجة) وشركة
العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واألقمشة (شركة مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار في
تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة (شركة مندمجة)
صدر قرار اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والمعتمد بتاريخ الول من
يوليو  2019للتحقق من التقدير المبدئى لصول والتزامات الشركات التالية بغرض االندماج مع شركة
مارت واإلستشاارت (شركة مساهمة مصرية) شركة دامجة مع كالً من شركة العرفة
العرفة لإلستث ا
لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (شركة مساهمة مصرية) منطقة حرة (شركة مندمجة) وشركة
العرفة لإلستثمار فى صناعة المالبس الجاهزة (شركة مساهمة مصرية) منطقة حرة (شركة مندمجة) وشركة
العرفة لإلستثمار فى تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة (شركة مساهمة مصرية) منطقة حرة (شركة مندمجة)
وذلك بالقيم الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في  31أكتوبر .2018المتخذة
شارت الشركة الدامجة في
أساساً لالندماج .وتحديد صافى حقوق الملكية لشركة العرفة لإلستثمارات واإلست ا
 31أكتوبر  2018بمبلغ  146 935 721دوالر أمريكى (مائة ستة وأربعون مليون وتسعمائة خمسة
وثالثون ألف وسبعمائة واحدى وعشرون دوالر أمريكى) وصافى حقوق القلية في شركة العرفة لإلستثمار
فى صناعة المالبس الجاهزة شركة مندمجة عجز بمبلغ  31 971 885دوال امريكى (احدى وثالثون
مليون وتسعمائة احدى وسبعون وثمانمائة خمسة وثمانون دوالر أمريكى) وشركة العرفة لإلستثمار فى
صناعة الغزل والنسيج واالقمشة شركة مندمجة مبلغ  16 753دوالر أمريكى (ستة عشرة ألف وسبعمائة
وثالثة وخمسون دوالر أمريكى) بعد استبعاد قيمة إستثمارات شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشا ارت (الشركة
الدامجة) فى شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (الشركة المندمجة)
والبالغة  2 077 340دوالر أمريكى (فقط اثنان مليون وسبعة وسبعون ألف وثالثمائة وأربعون دوالر
أمريكى وشركة العرفة لإلستثمار فى تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة (شركة مساهمة مصرية)
(شركة مندمجة) عجز بمبلغ  3 896 892دوالر أمريكى (ثالثة مليون وثمانمائة ستة وتسعون ألف
وثمانمائة اثنان وتسعون دوالر أمريكى.
-

وطبقاً لقارر الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ  4اغسطس  2019فقد تم الموافقة على تحديد أرس
مال الشركة الدامجة المرخص به بمبلغ  150مليون دوالر أمريكى (فقط مائة وخمسون مليون دوالر
امريكى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ  94 050 000دوالر أمريكى (أربعة وتسعون
مليون وخمسون ألف دوالر امريكى) موزع على عدد  470 250 000سهم (أربعمائة وسبعون مليون
ومائتان وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم  20سنت امريكى .والمتمثل فى مجموع صافى حقوق الملكية
في الشركة الدامجة شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشا ارت شركة دامجة وصافى حقوق القلية بالشركات
المندمجة طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة بموجب قارر السيد الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة رقم  85لسنة  2019بشأن الترخيص باندماج كل من
شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج والقمشة ش.م.م (مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار فى
تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة ش.م.م (مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار فى صناعة المالبس الجاهزة
ش.م.م (مندمجة) فى شركة العرفة لإلستثمار واإلستشارات ش.م.م (دامجة) بنظام المناطق الحرة العامة
بمدينة نصر وقد تم التأشير بذلك في السجل التجاري للشركة بتاريخ  10ديسمبر .2019
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 5-1الشركات التابعة
فيما يلى بيان بنسبة االستثمارات فى الشركات التابعة لشركة العرفة لالستثمارات واالستشارات والتى تم
إدراجها بالقوائم المالية المجمعة-:
الشكل القانونى

مساهمات مباشرة
 -شركة كونكريت للمالبس الجاهزة

 شركة السويسرية للمالبس القطنية شركة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة شركة كريستال فور ماكينك شيرتس* شركة فاشون اندسترى للمالبس الجاهزة شركة كامجيت للمالبس الجاهزة ** شركة مصر البرتغال لتجا ةر و تسويق المالبس الجاه ةز شركة EP Garments شركة يوروميد للتجارة و التسويق شركة وايت هيد للغزل شركة بورسعيد للمالبس الجاهزة شركة السويسرية للمالبس الجاهزة مجموعة بيرد -شركة العرفة لالستثمار العقارى

نسبة المساهمة
 31يناير  31 2020يناير 2019

ش.م.م بنظام
المناطق الحرة
ش.م.م بنظام
المناطق الحرة
ش.م.م بنظام
المناطق الحرة
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
مساهمة برتغالية
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
انجلت ار
ش.م.م

٪91.64

٪91.64

٪99.2

٪99.2

٪99.4

٪99.4

٪99.49
٪89.8
٪99.5
٪59
٪60
٪96.97
٪44.10
٪97.17
٪99.20
٪98.15
٪98.48

٪99.49
٪89.8
٪99.5
٪59
٪60
٪96.97
٪44.10
٪97.17
٪99.20
٪98.15
٪98.48

ش.م.م

٪49.2

٪49.2

مساهمات غير مباشرة
 شركة سافينى للمالبس الجاهزة ****

شرء  ٪11.22من اسهم شركة
بتاريخ  4سبتمبر  2019قامت شركة العرفة لالستثما ارت واالستشارات ب ا
ال من
كريستال فور ماكينك شيرتس لتصبح نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة المذكورة  ٪98.89بد ً
.٪87.67

**

بتاريخ  27يونيو  2019قامت شركة العرفة لالستثماارت واالستشارات باالستحواذ على  ٪50من اسهم
شركة كاميجيت لصناعة المالبس الجاهزة (ش.م.م) باالضافة الى نسبة  ٪49.5ملكية عن طريق شركة
العرفة لالستثمار فى تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة لتصبح نسبة المساهمة المجمعة .٪99.48

***

تم ادراج شركة كيتان ضمن الشركات التابعة حيث انها مملوكة بنسبة مباشرة  ٪49.2لشركة العرفة
لالستثمارات واالستشارات وبنسبة غير مباشرة عن طريق شركة السويسرية للمالبس الجاهزة حيث نسبة
االستثمار بها  ،٪50كما تم تعديل اسم الشركة ليصبح " شركة سافينى للمالبس الجاهزة – شركة
مساهمة مصرية " وقد تم التاشير بما تقدم بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى بتاريخ  27يناير.2010
شركات شقيقة لم يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية
شركة الشرق الوسط للمالبس (ميتكو)  -مساهمة غير مباشرة

-

نسبة المساهمة

 31يناير 2020

 31يناير 2019

٪48.5

٪48.5

لم يتم المحاسبة بطريقة حقوق الملكية لشركة الشرق الوسط للمالبس (ميتكو) نتيجة إبرام عقد إدارة
بمقتضاه احتفظ المساهمين اآلخرين بكامل السيطرة علي السياسات المالية والتشغيلية للشركة وال تمتلك
المجموعة حقوق تصويت بمجلس ادارة الشركة المذكورة.
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البلـد
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 1-5-1شركة كونكريت للمالبس الجاهزة
تأسست شركة كونكريت للمنتجات القطنية (شركة مساهمة مصرية) وفقاً لحكام قانون االستثمار
رقم  8لسنة  1997بشأن ضمانات وحوافز االستثمار وقد تم تسجيل الشركة بالسجل التجارى تحت
رقم  5365في الول من سبتمبر .2003
-

تم دمج شركة كونكريت للمنتجات القطنية (شركة مندمجة) في شركة كونكريت للمالبس الجاهزة
(شركة دامجة) بناءاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  29سبتمبر  2003على دمج شركة
كونكريت للمالبس الجاهزة – شركة مساهمة مصرية – (شركة مندمجة) في شركة كونكريت للمنتجات
القطنية (شركة دامجة) على أساس المركز المالى لكل من الشركتين في  31يوليو  ،2003وموافقة
الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ  25ديسمبر  2004على نتيجة التقييم المعد بمعرفة
اللجنة المشكلة بالهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الوزاري رقم  106لسنة  2004وقد تم التأشير
في السجل التجارى باالندماج في  22فبراير .2005

-

تم تعديل اسم الشركة الى شركة كونكريت للمالبس الجاهزة بناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ  25ديسمبر  2004وقد تم التأشير في السجل التجارى للشركة بذلك بتاريخ  22فبراير .2005

-

طبقاً لنص المادة ( )5من النظام االساسى للشركة تكون مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ
قيدها بالسجل التجارى.

-

مقر الشركة يقع في  37شارع جامعة الدول العربية – محافظة الجيزة.

-

رئيس مجلس اإلدارة السيدة المهندسة /مها هاشم محمد كمال.

-

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة بكافة أشكالها وأصنافها وانواعها ولوازمها وصناعة
الكرافتات وأنتاج القمشة الالزمة لصناعتها وتطريز المفروشات واالستيراد.

-

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعماالً شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون والئحته التنفيذية.

 2-5-1شركة السويسرية للمالبس القطنية
تأسست الشركة تحت أسم "الشركة السويسرية للمالبس القطنية  -شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق
الحرة الخاصة" طبقاً لحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية في ظل أحكام قانون
ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  1997والقانون رقم  159لسنة  1981بإصدار
قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والئحتهما
التنفيذية وبمراعاة أحكام القانون رقم  95لسنة  1992بإصدار قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية،
وقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم /748ت لسنة  2007بشأن الترخيص بتأسيس
الشركة بنظام المناطق الحرة الخاصة.
-

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى بتاريخ  22مايو .2007

-

مقر الشركة :من القطعة ( )191-6الى القطعة ( )198-6منطقة الصناعات المتوسطة  -بياض العرب
 -مدينة بنى سويف الجديدة -شرق النيل.

-

رئيس مجلس إدارة الشركة الستاذة /هالة محمد كمال هاشم ،عضو مجلس اإلدارة المنتدب
الستاذ /باسم محمد فاضل سلطان.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 3-5-1شركة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة
تأسست الشركة تحت أسم "شركة ايجيبشن فاشون للمالبس  -شركة مساهمة مصرية" وفقاً لحكام القوانين
المعمول بها في جمهورية مصر العربية في ظل أحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر
بالقانون رقم  8لسنة  1997وبمراعاة أحكام القانون رقم  95لسنة  1992بإلصدار قانون سوق أرس
المال والئحته التنفيذية ،وقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم  /506ت بتاريخ
 12مايو .2014
-

وبتاريخ  15مايو  2016قررت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى شركة إيجيبشن فاشون
للمالبس – شركة مساهمة مصرية (الشركة الدامجة) الموافقة باالجماع على اتخاذ الق اررات التالية:
أ -الموافقة باالجماع على تعديل عقد اندماج شركة إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة  -شركة مساهمة
مصرية – (الشركة المندمجة) فى شركة إيجيبشن فاشون للمالبس – شركة مساهمة مصرية (الشركة
الدامجة) اعتبا اًر من أول يونيو  2014المبرم بتاريخ  15مايو  2015فى ضوء التعديالت الواردة
بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  5مارس  2016والمعتمدة من الهيئة العامة لالستثمار
والمناطق الحرة بتاريخ  20إبريل .2016
ب-الموافقة باالجماع على تعديل المواد أرقام ( )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2من النظام االساسى
للشركة بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى بتاريخ  26يوينو .2016

-

طبقاً لنص المادة ( )5من النظام االساسى للشركة تكون مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ
قيدها بالسجل التجارى.

-

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  15مايو  2016تعديل مدة الشركة لتصبح
كالتالى :خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ التأشير بعقد االندماج في السجل التجارى للشركة في
 26يونيو .2016

-

تم تعديل اسم الشركة ليصبح شركة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة – Egypt Trailoring company
شركة مساهمة مصرية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  5مارس  2016وتم التأشير في
السجل التجارى بذلك بتاريخ  11أغسطس .2016

-

يتمثل مقر الشركة في القطعة رقم ( )1شرق المنطقة الصناعية ( )A-1بمدينة العاشر من رمضان –
محافظة الشرقية.

-

رئيس مجلس الدارة الستاذة /شيرين أحمد عبد المقصود عرفة.

-

طبقا لنص المادة ( )3من النظام الساسى للشركة يكون غرض الشركة إقامة وتشغيل مصنع لنتاج
المالبس الجاهزة بكافة أنواعها وتصديرها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالً شبيهة باعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً
لحكام القانون والئحته التنفيذية.

-

إقامة وتشغيل مصنع إلنتاج المالبس الجاهزة بكافة أشكالها وأصنافها وانواعها والتصدير خارج البالد مع
مراعاة أحكام القوانين والوائح والق اررات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه
النشطة.

-

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعماالً شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لحكام القانون والئحته التنفيذية.

-

وتم التأشير بتعديل المادة ( )3من النظام االساسى للشركة بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى
بتاريخ  26يونيو .2016
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 4-5-1شركة كريستال فور ماكينك شيرتس
تاسست الشركة طبقا الحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية في اطار احكام قانون
ضمانات و حوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  1997والقانون رقم  159لسنة  1981بشان
اصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باالسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة والئحتها
التنفيذية وبمراعاه احكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم  59لسنة  1992والئحته التنفيذية وقرار
رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم /1430ت لسنة  2010بشان الترخيص بتاسيس الشركة
وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم  49900مكتب جل تجارى استثمار القاهرة بتاريخ  3يناير .2011
-

وبناء على القرار الصادر من الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة رقم / 481ع بتاريخ
 21مارس  2011بشان الترخيص باستبدال نص المادة الرابعة من النظام االساسى للشركة تم الغاء
صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى السابقة و اصدار صحيفة قيد جديدة بالسجل التجارى تحت
رقم  51066مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بتاريخ  28مارس .2011

-

تقوم الشركة بتصنيع مالبس جاهزة رجالى و اوالدى من االقمشة المنسوجة و مالبس جاهزة حريمى
وبناتى ومالبس جاهزة أطفال عامة.

-

قررت الجمعية العامة غير العادية للسادة بمساهمى الشركة بتاريخ  10أكتوبر  2011إضافة نشاط اطقم
ماليات متنوعة لغرض الشركة و قد تم التاشير بهذه اإلضافة بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى بتاريخ
 25ديسمبر .2011

-

يكون المركز الرئيسى للشركة في العنوان  12شارع ابوجعفر النحاس – قسم مصر الجديدة – محافظة
القاهرة و يكون موقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمبع انحاء جمهورية مصر
العربية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة .2008

-

بتاريخ  15فبراير  2011قررت الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمى الشركة بتعديل المركز
الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط ليصبح المركز الرئيسى للشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة
النشاط هو مساحة  15815متر مربع بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف الجديدة –
محافظة بنى سويف والمؤجرة من الشركة السويسرية للمالبس القطنية وقد تم التاشير بذلك بصحيفة قيد
الشركة بالسجل التجارى بناء على القرار الصادر من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
رقم / 481ع بتاريخ  21مارس .2011

 5-5-1شركة فاشون اندسترى للمالبس الجاهزة
تاسست الشركة باسم كورينى ايجيبت للمالبس الجاهزة – شركة مساهمة مصرية – تعمل بنظام المنطقة
الحرة العامة بمدينة نصر – وفقا الحكام القانون رقم  8لسنة  1997بإصدار قانون ضمانات وحوافز
االستثمار والئحته التنفيذية والقانون رقم  95لسنة  1992بإصدار قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية
والقانون رقم  159لسنة  1981بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باالسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة والئحته التنفيذية وقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم 360
لسنة  2006بشان الترخيص بتاسي الشركة وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم  18631مكتب سجل
تجارى االستثمار الموحد – محافظة القاهرة – بتاريخ  3مايو  2006وتم نشر عقدها االبتدائى ونظامها
االساسى بصحيفة االستثمار العدد رقم ( )1950بتاريخ  17مايو .2006
-

وبتاريخ  2أغسطس  2012فررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تغيير اسم الشركة ليصبح فاشون
اندسترى للمالبس الجاهزة وصدر قرار الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة رقم / 118م لسنة 2013
بشان الترخيص بتعديل المادة رقم ( )2من النظام االساسى للشركة وتم التاشير بذلك بصحيفة الشركة
بالسجل التجارى تحت رقم  18683بتاريخ  2سبتمبر .2013

-

يتمثل غرض الشركة في القيام في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بمزاولة نشاط التسويق في السوق
اإليطالية و توفير االقمشة و مستلزمات اإلنتاج الخاصة بإنتاج المالبس الجاهزة و تشغيلها لدى الغير
خارج المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالسوق المحلى او بالمناطق الحرة الخرى وعودة المنتج التام
للمنطقة الحرة ثم إعادة التصدير لخارج البالد بنسبة .٪100
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 6-5-1شركة كاميجيت لصناعة المالبس الجاهزة
تأسست كاميجيت لصناعة المالبس الجاهزة "شركة مساهمة مصرية" (الشركة) – في جمهورية مصر
العربية طبقاً لحكام قانون  159لسنة  1981والئحته التنفيذية وأحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار
رقم  8لسنة  1997والئحته التنفيذية.
-

مدة الشركة هي خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وقد تم قيد الشركة بالسجل
التجاري بتاريخ  19نوفمبر  2011تحت رقم 55880
طبقاً لنص المادة ( )5من النظام االساسى للشركة تكون مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ
قيدها بالسجل التجارى.
مقر الشركة يقع في منطقة الصناعات المتوسطة – مدينة بنى سويف الجديدة .
رئيس مجلس اإلدارة السيدة الستاذة  /هالة محمد كمال هاشم .

-

غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والقمصان وتصنيع مستلزمات اإلنتاج
وتصدير وتوزيع كافة منتجات الشركة.

-

 7-5-1شركة مصر البرتغال لتجارة وتسويق المالبس الجاهزة
شركة مصر البرتغال لتجارة و تسويق المالبس الجاهزة – شركة مساهمة مصرية – تعمل بنظام المنطقة
الحرة العامة بمدينة نصر وفقا الحكام القانون رقم  8لسنة  1997بإصدار قانون ضمانات وحوافز
االستثمار والئحته التنفيذية والقانون رقم  59لسنة  1992بإصدار قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية
والقانون رقم  159لسنة  1981بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باالسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة والئحته التنفيذية و قيدت بالسجل التجارى تحت رقم  27037مكتب سجل تجارى
االستثمار الموحد – محافظة القاهرة بتاريخ  4سبتمبر .2007
يتمثل غرض الشركة في تسويق كافة أنواع المالبس الجاهزة عالميا وتجارة كافة أنواع المالبس الجاهزة
بين مصر والسواق عالميا و توزيعها مباشرة بمختلف انحاء العالم مع االلتزام بتصدير نسبة  ٪100من
حجم النشاط الى خارج جمهورية مصر العربية.
المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط هو المساحة المستاجرة من شركة العرفة لالستثمارات
واالستشارات "ش.م.م" بمدينة نصر – جمهورية مصر العربية.
تعد شركة مصر البرتغال لتجارة و تسويق المالبس الجاهزة "ش.م.م" شركة تابعة لشركة العرفة
لالستثمارات واالستشا ارت – شركة مساهمة مصرية – تاسست وفقا الحكام القانون رقم  8لسنة  97ومقيدة
بالسجل التجارى تحت رقم  17426بتاريخ  17يناير  2006مكتب االستثمار الموحد بالقاهرة.
 8-5-1شركة يوروميد للتجارة والتسويق
تأسست شركة يوروميد للتجارة والتسويق (شركة مساهمة مصرية) وفقاً لحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم  159لسنة 1981
والئحته التنفيذية وقيدت الشركة بالسجل التجاري في .2005/5/30
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة يوروميد للتجارة والتسويق (شركة مساهمة مصرية) بتاريخ
 2005/6/26الموافقة علي إندماج شركة براندز للتجارة والتسويق (عالء أحمد عرفه وشركاه)
– شركة توصيه بسيطه – فيها علي أساس المركز المالي لشركتين في  ،2005/6/30كما قررت
الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  2005/12/1الموافقة علي تقرير لجنة التقييم المشكلة بالقرار الوازري
رقم  4/181لسنة  2005وقيد بالسجل التجاري في .2006/8/6
 وقد صدر قرار رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة رقم  418لسنة  2006كما تمم نشمر القمرارالوزاري السابق مع عقد اإلندماج والنظام الساسي للشركة والمتضمن تعديل المواد أرقام ()7( ،)6( ،)4
بصحيفة اإلستثمار – العدد رقم  1183في  27إبريل .2006
 طبقاً لنص المادة ( )5من النظام االساسى للشركة تكون مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخقيدها بالسجل التجارى.
 مقر الشركة يقع في  37شارع جامعة الدول العربية – محافظة الجيزة – الدور السابع.-

رئيس مجلس الدارة الدكتور /عالء أحمد عبد المقصود عرفه.
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 9-5-1شركة وايت هيد
 تأسست شركة وايت هيد للغزل "شركة مساهمة مصرية" طبقا الحكام قانون ضمانات و حوافز االسمتثماررقم  8لسنة  1997والئحته التنفيذية والقانون رقم  159لسنة  1981بإصدار قانون الشمركات المسماهمة
وشم ركات التوصممية باالسممهم والشممركات ذات المسممئولية المحممدودة والئحتممه التنفيذيممة  ,وق مرار رئمميس الهيئممة
العام ممة لالس ممتثمار رق ممم  2587لس ممنة  2002بش ممأن التم رخيص بتأس مميس ش ممركة واي ممت هي ممد للغ ممزل (ش ممركة
مساهمة مصرية) بنظام االستثمار المداخلى وتمم قيمد الشمركة بمكتمب السم جل التجمارى تحمت رقمم ()3353
بتاريخ .2002/10/20
-

أقامم م ة وتشم م غيل مص ممنع غم م زل ونس مميج الص مموف وغ ممزل الص مموف المخل مموط بااللي مماف الص ممناعية والتركيبيم م ة
والطبيعية وغزل االكليريك بعد خلطها من شعيرات التوبس.

 10-5-1شركة بورسعيد للمالبس الجاهزة
 تأسسممت ش ممركة بورس ممعيد للمالبم س الجمماهزة – ش ممركة مس مماهمة مص مرية – بنظممام االس ممتثمار ال ممداخلي وفقم اًلحكممام القم انون رق ممم  43لسممنة  1974بنظ ممام اسممتثمار المممال العرب ممي والجنبممي والمنم اطق الح مرة المع ممدل
بالقانون رقم  230لسنة  1989والئحته التنفيذية والمستبدل بالقانون رقم  8لسنة  1997بإصدار قانون
مرعمماة أحكممام
ضم مانات وحمموافز االسممتثمار والئحتممه التنفيذيممة والق موانين النافممذة والعقممد والنظممام الساسممي وب ا
القممانون رقممم  159لسممنة  1981والئحتممه التنفيذيممة وتممم قيممد الشممركة بالسممجل التجمماري تحممت رقممم 23177
مكتب بورسعيد بتاريخ .1984/1/15
-

يتمثل مقر الشمركة فمي القطعمة رقمم ( )1شمرق المنطقمة الصمناعية ( )A-1بمدينمة العاشمر ممن رمضمان –
محافظة الشرقية.

-

رئيس مجلس الدارة الدكتور  /عالء أحمد عبد المقصود عرفة.

-

حدد غرض الشركة في عقدها االبتدائي ونظامهما الساسمي " تصمنيع المالبمس الجماهزة الرجمالى" غيمر أن
الشركة توقفت عن مباشرة نشاط اإلنتماج الصمناعي المنصموص عليمه فمي غمرض إنشمائها بنماء علمى قمرار
الجمعية العامة غير العادية بجلستها بتاريخ  2000/1/30والذى قضمى بالمسماهمة فمي رأس ممال شمركة
الشرق الوسط للمالبس الجاهزة " ميتكو" بنسبة  ٪50مؤداه فمي صمورة الماكينمات الموجمودة فمي المصمنع
وتم تأجير مباني المصنع وملحقاته للشركة المستثمر فيها وكذا نقل العمالة إليها.

-

قممررت الجمعيممة العامممة غيممر العاديممة للشممركة بجلسممتها بتم اريخ  2006/3/30تعممديل مركممز الشممركة ليصممبح
بالمنطقة الصناعية الثالثة ( )A-1مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتعمديل نمص المم ادة ()4
من نظام الشركة الساسي تبعاً لذلك وكما تم تعديل الموارد أرقمام  38 ،20ممن النظمام الساسمي للشمركة
بشأن تشكيل مجلس اإلدارة وتحديد محل انعقاد الجمعيمة العاممة وتمم النشمر عمن ذلمك بصمحيفة االسمتثمار
العدد رقم  2796بتاريخ  29أغسم طس  . 2006وأعيم د قيمدها بالسمجل التجماري لمحافظمة اإلسمماعيلية –
التابع له موقع نشاط الشركة بعد التعديل بمدينة العاشر من رمضمان تبعماً لمذلك تحم ت رقمم  1120مكتمب
االستثمار اإلسماعيلية – بتاريخ .2006/9/12

-

قممررت الجمعيممة العامممة غيممر العاديممة للشممركة بجلسممتها بتمماريخ  2013/12/8تعم ديل المممادة رقممم ( )20مممن
النظام الساسي ،وقد تم موافقة رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحمرة بم القرار رقمم /251ع لسمنة
 2014وتعديل النظام الساسي بناءاً على هذا القرار.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 11-5-1شركة السويسرية للمالبس الجاهزة
 الشممركة السويسممرية للمالبممس الجمماهزة – شممركة مسمماهمة مصممرية – تعمممل بنظممام المنمماطق الح مرة الخاصم ة وفقمماض م مانات وحم موافز االس ممتثمار والئحت ممة التنفيذي ممة وقي ممدت
صم دار ق ممانون م
الح مكم ام ال مق م انون رق ممم  8لس ممنة  1997بأ م
بالسجل التجارى تحت رقم ( )715في  2006/1/4مكتب سجل تجارى االستثمار – محافظة اإلسماعيلية.
-

مركممز الشممركة الرئيسممى كممائن بالمنطقممة الصم ناعية الثالثممة  A-1بمدينممة العاشممر مممن رمضممان – محافظم ة
الشرقية وللشركة فرع إدارة كائن بالعنوان  12ش أبو جعفر النحاس – ارض الجولف – محافظم ة القماهرة
ومؤشر به في صحيفة السجل التجارى للشركة.

-

غرض الشمركة همو القيمام فم ي المنطقمة الحمرة الخاصمة بمزاولمة نشماط تصمنيع كافمة أنمواع المالبمس الجماهزة
وتخ مزين المالبممس الجمماهزة فم ي السمموق المحلممى داخممل الممبالد و المنمماطق الحم رة بغممرض تصممديرها بالكامممل
بنسبة  ٪100لخارج البالد.

-

مدة الشركة  25سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.

 12-5-1مجموعة بيرد
 تأسسممت شممركة البيممرد القابضممة بممأنجلت ار وويلممز بممرقم ( )07374226بتم اريخ  13سم بتمبر  2010وتتكممونالمجموعة من الشركات التابعة التالية :
أسم الشركة
Baird Group ltd
BMB Group ltd
BMB Clothing ltd
BS Europe B.V
BS Europe GmbH
Racing Green ltd
Addison & Steele ltd
Alexander of England ltd
Worth Valley Meanswear ltd

بلد التأسيس
أنجلتر و ويلز
ا
أنجلت ار و ويلز
أنجلت ار و ويلز
هولندا
ألمانيا
أنجلت ار و ويلز
لتر و ويلز
أنج ا
لتر و ويلز
أنج ا
أنجلت ار و ويلز

تاريخ التأسيس
 21نوفمبر 2008
 13أكتوبر 2000
 13أكتوبر 2000
 21يناير 2019
 9يناير 2019
 13أكتوبر 2000
 11مايو 2000
 16نوفمبر 1987
 5مارس 1976

رقم التأسيس
06755436
04090218
04090249
859648114
HRB 23879
04090241
03990225
02194235
01247419

-

غ ممرض الش ممركة بي ممع المالب ممس الفورمم م ال والكم م اجوال الرجم م الى م ممن خ ممالل العدي ممد م ممن المح ممالت المملوك ممة
للمجموعممة باالض ممافة الممى حق مموق االمتيمماز بالعدي ممد مممن المت مماجر الكبم رى بالمملكم ة المتحممدة ودول التح مماد
الوروبى وتمتلك المجموعة العديم د ممن العالممات التجاريمة المميمزة مثمال Gibson ،Ben Sherman :
 Alexander،Londonو.Jeff Bank

-

مقر الشركة الرئيسى بمدينة ليدز بالمملكة المتحدة.

-

الرئيس التنفيذى للمجموعة Mark Cotter

 13-5-1شركة العرفة لالستثمار العقارى
 تأسست شركة العرفة لالستثمار العقارى – شركة مساهمة مصرية وفقم ا لحكمام القموانين المعممول بهما فميجمهورية مصر العربية في ظل أحكمام قمانون ضممانات وحموافز االسمتثمار الصمادر بالقمانون رقم م  8لسمنة
 1997والقم انون رقممم  1981بأصممدار قممانون الشممركات المسمماهمة وشم ركات التوصممية بالسممهم والشممركات
ذات المسم ئولية المح ممدودة والئحتهم مما التنفيذي ممة وبم ارعم اة أحك ممام الق ممانون رق ممم  95لس ممنة  1992بالص ممدار
ق ممانون سم م وق رأس الم ممال والئحتم م ه التنفيذيم م ة وقم م ارر رئ مميس الهيئ ممة العام ممة لألس ممتثمار والمن مماطق الحم مرة رق ممم
/322ت لس ممنة  2007بشم ممأن التم ممرخيص بتأسم مميس الشم ممركة بنظم م ام االسم ممتثمار الم ممداخلى ،وقيم ممدت بالسم ممجل
التج م م م مماري تح م م م ممت رق م م م ممم  27353مكت م م م ممب س م م م ممجل تج م م م مماري االسم م م م م تثمار الموح م م م ممد – محافظ م م م ممة الق م م م مماهرة
بتاريخ . 2007/9/20
-

المركز الرئيسي للشركة  12 :شارع أبو جعفر النحاس – أرض الجولف – مصر الجديدة – القاهرة.

-

موق ممع ممارس ممة النش مماط  :الم ممدن والتجمع ممات العمرانيم ة الجدي ممدة والمن مماطق النائي ممة والمن مماطق خ ممارج ال موادى
القديم بجميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسم بقا ممع
م ارعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة .2007

-

رئيس مجلس االدارة الدكتور  /عالء أحمد عبد المقصود عرفة .
-19-

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 14-5-1شركة سافينى للمالبس الجاهزة
 تاسسممت الشممركة بنظممام المنمماطق الحمرة الخاصممة وطبقمما الحكم ام القموانين المعمممول بهمما فممي جمهوريممة مصممرالعربية في اطار احكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة  1997والقمانون
رقم م  159لسممنة  1981بإصممدار قممانون الشممركات المسم اهمة وشممركات التوصممية باالسممهم والشممركات ذات
المسئولية المحدودة والئحتها التنفيذية وبمراعاة احكام القانون رقم  95لسمنة  1992بأصم دار قمانون سموق
رأس المممال والئحتممة التنفيذيممة ,وق مرار رئمميس الهيئم ة العامممة لالسممتثمار والمنمماطق الح مرة رقممم /725ت لسممنة
 2007بشممان التم رخيص بتأسمميس الشم ركة بنظممام المنمماطق الحم رة الخاصممة ,وقيممدت بالسممجل التجممارى تحممت
رقم  24591مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة – بتاريخ . 2007/5/16
-

يتمثل غرض الشركة في تصنيع كافة أنواع المالبس الجاهزة.

-

المرك ممز الرئيس ممى وموق ممع ممارس ممة الش مماط بمنطق ممة الص ممناعات المتوس ممطة – مدين ممة بن ممى س ممويس الجديم م دة
بمساحة  20ألف متر مربع مؤجرة من الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م منطقة حرة خاصة –
بنى سويف.

-

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.

-2

أسس إعداد القوائم المالية المجمعة

1-2

االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين
يتم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.

2-2

عملة التعامل وعملة العرض
يتم عرض القوائم المالية المجمعة بالدوالر االمريكى والذي يمثل عملة التعامل للشركة القابضة وجميع
البيانات المالية المعروضة بالدوالر االمريكى.

3-2

استخدام التقديرات واإلفتراضات
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي
والتقديرات واالفت ارضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللت ازمات
واإليرادات والمصروفات .تعد التقديارت واالفت ارضات المتعلقة بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى
متنوعة .هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
يتم إعادة م ارجعة التقديرات واالفت ارضات المتعلقة بها بصفه دوريه.
يتم اإلعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسم م م مبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير
يؤثر على هذه الفترة فقط ،أو في فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.
وفيما يلى أهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم فيها هذه التقديرات والحكم الشخصى-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

العمار اإلنتاجية لألصول الثابتة (ايضاح رقم 4-40ج).
االستثمارت فى الشركات الشقيقة والمتاحة للبيع (إيضاح رقم .)17 ،15
ا
االضمحالل فى قيمة
االضمحالل فى قيم العمالء والمدينون (إيضاح رقم .)22
إثبات الصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات المحتملة (إيضاح رقم .)38 ،18
المخصصات (إيضاح رقم .)27
الدوات المالية (إيضاح رقم .)28
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
4-2

قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو لدوات مالية مثيلة
في تاريخ القوائم المالية بدون خصم أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة .يتم تحديد قيم الصول المالية
بأسعار الشراء الحالية لتلك الصول ،بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية بالسعار الحالية التي
يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات .
في حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية فإنه يتم تقدير القيمة العادلة
باسمتخدام اساليب التقييم المختلفة مع الخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مؤخ اًر ،
واالسترشاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات الخرى المشابهة بصورة جوهرية
أسملوب التدفقات النقدية المخصومة  -أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد عليها.
عند اسمتخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة كأسلوب للتقييم فإنه يتم تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية على أساس أفضل تقدي ارت لإلدارة.
ويتم تحديد معدل الخصم المستخدم في ضوء السعر السائد في السموق في تاريخ القوائم المالية لألدوات
المالية المشابهة من حيث طبيعتها وشروطها.
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ارت واإلستشارات
شركة العرفة لإلستثم ا
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-3

القطاعات التشغيلية

 1-3نتائج التشغيل ألنشطة األعمال لشركات المجموعة عن السنة المالية المنتهية فى  31يناير 2020

إيرادات النشاط
مبيعات بين الشركات لنفس القطاع
صافى إيرادات النشاط

إيرادات من عمالء خارجيين
مبيعات داخلية بين شركات المجموعة
االجمالى
تكلفة النشاط
مجمل الربح
إيرادات تشغيل أخرى
مصروفات توزيع
مصروفات إدارية وعمومية
مصروفات تشغيل أخرى
األرباح الناتجة عن التشغيل

إيضاح
رقم
()4

()5
()6
()7
()8
()9

حصة المجموعة من نتائج المشروعات المشتركة
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة شقيقة
()11
مصروفات تمويليلة (بالصافى)
االرباح قبل الضريبة الدخلية
ضريبة الدخل عن العام
الضريبة المؤجلة
صافى ربح العام

يتم توزيعه كالتالى-:
نصيب مساهمى الشركة القابضة
نصيب حقوق االقلية
صافى ربح العام

قطاع تصنيع المالبس
دوالر أمريكى
195 463 161
()92 041 470
103 421 691
80 741 837
22 679 854
103 421 691
()88 184 923
15 236 768
2 444 973
()5 803 339
()5 650 895
()223 069
6 004 438
--()3 229 622
2 774 816
()258 621
48 669
2 564 864

2 579 262
()14 398
2 564 864

قطاع بيع التجزئة
دوالر أمريكى
147 644 145
()857 839
146 786 306
146 530 562
255 744
146 786 306
()82 999 577
63 786 729
1 186 115
()47 079 566
()13 390 302
()70 094
4 432 882
--()2 727 964
1 704 918
()512 477
()42 873
1 149 568
1 014 502
135 066
1 149 568
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االستثمار العقارى
دوالر أمريكى
17 667
-17 667
17 667
-17 667
()23 474
()5 807
--()306 989
()44
()312 840
--571 235
258 395
--258 395
256 328
2 067
258 395

االستثمارات
دوالر أمريكى
1 416 365
-1 416 365

1 416 365
-1 416 365
-1 416 365
238 289
-()2 059 568
()142 064
()546 978

استبعادات
دوالر أمريكى
-()92 899 309
(◼ )22 935 598

()3 709 331
()22 935 598
(◼ )26 644 929
24 393 985
()2 250 944
()431 462
104 251
274 020
-()2 304 135

28 726
()280 012
14 405 427
13 607 163
--13 607 163

--()70 544
()2 374 679
--()2 374 679

13 607 163
-13 607 163

()2 374 679
-()2 374 679

المجموع بعد
االستبعادات
دوالر أمريكى
344 541 338
-228 706 431

224 997 100
-224 997 100
()146 813 989
78 183 111
3 437 915
()52 778 654
()21 133 734
()435 271
7 273 367
28 726
()280 012
8 948 532
15 970 613
()771 098
5 796
15 205 311
15 082 576
122 735
15 205 311

ارت واإلستشارات
شركة العرفة لإلستثم ا
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 2-3نتائج التشغيل ألنشطة األعمال لشركات المجموعة عن السنة المالية المنتهية فى  31يناير 2019

ايردات النشاط
ا
مبيعات بين الشركات لنفس القطاع
صافى ايرادات النشاط

ايرادات من عمالء خارجيين
مبيعات داخلية بين شركات المجموعة
االجمالى
تكلفة النشاط
مجمل الربح
إيرادات تشغيل أخرى
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات إدارية وعمومية
مصروفات تشغيل أخرى
االرباح الناتجة عن التشغيل

حصة المجموعة من نتائج أعمال المشروعات المشتركة
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركه شقيقه
مصروفات تمويلية (بالصافى)
االرباح قبل الضريبة الدخلية
ضريبة الدخل عن العام
الضريبة المؤجلة
صافى ربح العام

يتم توزيعه كالتالى-:
نصيب مساهمى الشركة القابضة
نصيب حقوق االقلية
صافى ربح العام

إيضاح
رقم
()4

()5
()6
()7
()8
()9

()11

قطاع تصنيع المالبس
دوالر أمريكى
167 764 036
()70 048 961
97 715 075
75 477 373
22 237 702
97 715 075
()80 340 522
17 374 553
3 685 797
()5 228 983
()8 312 094
()639 771
6 879 502
--()4 671 408
2 208 094
()592 465
1 960
1 617 589
1 466 695
150 894
1 617 589

قطاع بيع التجزئه
دوالر أمريكى
163 277 354
()1 067 287
162 210 067
161 076 636
1 133 431
162 210 067
()96 208 701
66 001 366
487 387
()50 638 495
()14 019 908
()620 787
1 209 563
--()2 849 460
()1 639 897
()585 045
()288 071
()2 513 013
()2 568 327
55 314
()2 513 013
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أنشطــــه األعمــــال
االستثمـار العقاري
دوالر أمريكى
16 491
-16 491
16 491
-16 491
()3 805
12 686

386 624
-()1 900 795
()509
()1 501 994
--()9 072
()1 511 066
--()1 511 066
()1 498 977
()12 089
()1 511 066

االستثمارات
دوالر أمريكى
863 844
-863 844

863 844
-863 844
-863 844

4 658 174
-()3 983 666
()142 994
1 395 358

استبعادات
دوالر أمريكى
-()71 116 248
()23 371 133
()880 335
()23 371 133
()24 251 468
24 936 431
684 963
()3 843 928
20 656
2 274 465
-()863 844

26 690
-4 928 860
6 350 908
--6 350 908

--4 228
()859 616
--()859 616

6 859 065
()508 157
6 350 908

()859 616
-()859 616

اإلجمـــــالـــى بعد
اإلستبعادات
دوالر أمريكى
331 921 725
-237 434 344

236 554 009
-236 554 009
()151 616 597
84 937 412
5 374 054
()55 846 822
()25 941 998
()1 404 061
7 118 585
26 690
-()2 596 852
4 548 423
()1 177 510
()286 111
3 084 802
3 398 840
()314 038
3 084 802

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-4

إيردات النشاط

إيراد النشاط
-5

تكلفة النشاط
مواد خام ومستلزمات
بضائع بغرض البيع
مواد تعبئة و تغليف
أجور صناعية
أهالك أصول ثابتة
مصروفات صناعية
مصروفات أخرى

إيضاح  31يناير 2020
دوالر أمريــكــي
رقـــم
224 997 100
224 997 100

()12

يخصم
أيرادات دعم الصادرات
التغير فى االنتاج التام واالنتاج تحت التشغيل
-6

()27

مصروفات البيع والتوزيع
أجور ومرتبات
أيجارات
عموالت مبيعات
دعاية وأعالن
إهالك أصول ثابتة
مصاريف تصدير
أخرى

-8

63 489 778
37 454 066
2 090 104
18 046 313
2 012 936
10 726 374
15 486 207
149 305 778

42 830 331
65 506 228
1 546 815
14 126 048
2 718 270
15 124 213
18 375 937
160 227 842

)(3 878 857
1 387 068
146 813 989

)(4 920 600
)(3 690 645
151 616 597

إيرادات أخرى
إيجا ارت محصلة
أرباح رأسمالية
خصم مكتسب
إيردات خدمات للغير
مخصصات إنتفي الغرض منها
أخم ممري

-7

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريــكــي
236 554 009
236 554 009

()12

مصروفات إدارية وعمومية
أجور ومرتبات
أيجا ارت (أدارية وعمومية)
إهالك الصول الثابتة
إيجار عقود تأجير تمويلي
أخرى

()12

-24-

851 856
664 551
115 507
105 727
293 763
1 406 511
3 437 915

1 634 186
2 938 138
196 842
75 641
132 566
396 681
5 374 054

20 825 781
10 140 317
5 617 012
2 464 106
2 259 917
4 324 298
7 147 223
52 778 654

22 792 751
10 246 716
4 765 528
3 662 414
2 246 271
3 323 340
8 809 802
55 846 822

9 659 539
737 694
1 833 120
478 481
8 424 900
21 133 734

8 059 897
717 782
818 974
4 312 166
12 033 179
25 941 998

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-9

مصروفات أخرى

رسوم الهيئة العامة لإلستثمار
مخصصات مكونة خالل العام
أخري

إيضاح
رقـــم
()27

 -10إيرادات تمويلية
إيرادات فوائد دائنة
فروق ترجمة الرصدة والمعامالت بالعمالت
الجنبية

()2-40

 -11مصروفات تمويلية
فوائد مدينة وعموالت ومصاريف بنكية

 31يناير 2020
دوالر أمريــكــي
142 064
86 400
206 807
435 271

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريــكــي
136 558
1 158 647
108 856
1 404 061

6 971 801
14 948 490

5 679 842
4 295 317

21 920 291

9 975 159

(-22-40ب) 12 971 759
12 971 759
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12 572 011
12 572 011

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)

إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -12األصول الثابتة (بالصافى)
التكلفة في أول فبراير 2019
التسويات الناتجة عن عقود التاجير
اإلضافات خالل العام
اثر تحول استثمارات تابعة لشركات شقيقة
إستبعادات خالل العام
اثر تحول استثمارات مشتركة لشركات تابعة
فروق ترجمة بالعمالت الجنبية
التكلفة في  31يناير 2020
مجمع اإلهالك في أول فب ارير 2019
التسويات الناتجة عن عقود التاجير
اهالك العام
اثر تحول استثما ارت تابعة لشركات شقيقة
مجمع إهالك استبعادات
اثر تحول استثمارات مشتركة لشركات تابعة
فروق ترجمة بالعمالت الجنبية
مجمع اإلهالك في  31يناير 2020
صافى األصول الثابتة  31يناير 2020
صافي األصول الثابتة فى  31يناير 2019
اصول مهلكة دفتريا وال تزال تعمل
التكلفة في أول فبراير 2018
اإلضافات خالل العام
إستبعادات خالل العام
فروق ترجمة بالعمالت الجنبية
التكلفة في  31يناير 2019
مجمع اإلهالك في أول فبراير 2018
إهالك العام
مجمع إهالك استبعادات
فروق ترجمة بالعمالت الجنبية
مجمع اإلهالك في  31يناير 2019
صافى األصول الثابتة 31يناير 2019

إيضاح
رقـــم
()16-40

()16-40

األ ارضــي*
دوالر أمريكي
5 031 934
1 537 384
-()137 098
--192 769
6 624 989
--------6 624 989
5 031 934
--

5 048 225
--()16 291
5 031 934
-----5 031 934

مبانــي
وانشـاءات
دوالر أمريكي
59 112 399
2 725 405
352 932
()2 096 137
()266 850
-614 527
60 442 276
25 103 421
310 569
1 030 802
()996 225
()64 488
-339 709
25 723 788
34 718 488
34 008 978
1 723 147

59 044 209
220 828
()88 658
()63 980
59 112 399
24 035 144
1 108 411
()9 752
()30 382
25 103 421
34 008 978

آالت
ومعـدات
دوالر أمريكي
49 613 115
-3 748 477
()5 218 840
()1 629 957
403 629
230 322
47 146 746
43 116 732
-2 064 997
()4 592 706
()1 259 284
369 223
126 049
39 825 011
7 321 735
6 496 383
19 278 695

48 813 971
1 701 667
()680 943
()221 580
49 613 115
41 747 411
2 101 980
()536 336
()196 323
43 116 732
6 496 383
-26-

وسائل نقل
وانتقـال
دوالر أمريكي
1 098 469
-44 061
()115 398
()11 332
-17 163
1 032 963
934 057
-42 038
()102 648
()11 331
-10 941
873 057
159 906
164 412
697 733

1 020 014
80 635
-()2 180
1 098 469
825 849
109 770
-()1 562
934 057
164 412

عــدد وأدوات
دوالر أمريكي
1 067 613
-31 881
()93 673
()3 552
25 717
18 082
1 046 068
608 901
-41 085
()70 831
()3 552
17 547
11 772
604 922
441 146
458 712
256 324

1 022 773
45 955
-()1 115
1 067 613
530 180
79 558
-()837
608 901
458 712

أثاث ومعدات
مكـاتب
دوالر أمريكي
51 633 309
-1 005 129
()311 212
()2 652 531
20 684
96 629
49 792 008
48 625 496
-1 855 434
()279 356
()2 713 078
19 451
191 427
47 699 374
2 092 634
3 007 813
4 424 656

51 624 352
1 247 580
()54 422
()1 184 201
51 633 309
47 650 550
1 847 962
()39 741
()833 275
48 625 496
3 007 813

تحسينات في
أماكن مستأجرة
دوالر أمريكي
3 044 176
-1 523 973
()10 992
()372 130
5 097
708 429
4 898 553
1 380 023
-660 651
()10 992
()471 783
4 745
387 857
1 950 501
2 947 962
1 664 153
2 558 279

2 575 572
607 667
()12 440
()126 623
3 044 176
850 337
634 834
()3 734
()101 414
1 380 023
1 664 153

اإلجمالـــي
دوالر أمريكي
170 601 015
4 262 789
6 706 453
()7 983 350
()4 936 352
455 127
1 877 921
170 983 603
119 768 630
310 569
5 695 007
()6 052 758
()4 523 516
410 966
1 067 755
116 676 653
54 306 950
50 832 385
28 938 834

169 149 116
3 904 332
()836 463
()1 615 970
170 601 015
115 639 471
5 882 515
()589 563
()1 163 793
119 768 630
50 832 385

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
*

يتضمن بند االراضى في القوائم المالية المجمعة االتى -:

-

تكلفة شراء قطعة الرض رقم (من 191/6الى  )198/6بمنطقة الصناعات المتوسطة – بياض العرب –
بمدينة بنى سويف الجديدة (شرق النيل) بمحافظة بنى سويف بمساحة قدرها  152 981.40متر مربع
والمشتراه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة بنى سويف الجديدة بتاريخ  19يوليو 2007
باجمالى مبلغ  10 775 973جنيه مصري المعادل بمبلغ  1 891 183دوالر أمريكي وجارى التسجيل
بالشهر العقارى.

 -13مشروعات تحت التنفيذ
 31يناير 2020
دوالر أمريكي
5 085 055
مباني وانشاءات
75 318
آالت ومعدات تحت التركيب
279 902
دفعات مقدمة لشارء أصول ثابتة
5 440 275
اإلنخفاض في مشروعات تحت التنفيذ طبقاً لتقييم الهيئة )(115 475
العامة لإلستثمار (شركة تابعة)
5 324 800

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريكي
5 482 450
25 723
504 993
6 013 166
()115 475
5 897 691

 -14الشهــــــــرة
يتمثل الرصيد والبالغ قيمته  30 714 267دوالر أمريكي في  31يناير ( 2020مبلغ  30 918 257دوالر أمريكي
في  31يناير )2019في قيمة الشه ةر المعترف بها فى القوائم المالية للشركات التابعة والتغير في الرصيد خالل العام
ناتج عن التغير في أسعار الصرف.

 31يناير 2020
دوالر أمريكي
28 930 337
497 280
1 286 650
30 714 267

مجموعة بيرد
اهز
شركة كونكريت للمالبس الج ة
الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة
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 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لألستثمار
دوالر أمريكي
29 190 510
441 097
1 286 650
30 918 257

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
 -15إستثمارات مالية متاحة للبيع

 قيم ممة تكلف ممة مس مماهمة الش ممركة القابض ممة ف ممي رأس م ممال ش ممركةالعاشم م م م م م م م ممر للتنميم م م م م م م م ممة واإلسم م م م م م م م م تثمار العقم م م م م م م م مماري (ش.م.م)
(نسبة المساهمة  ٪2.62من رأس المال)

 31يناير 2020
دوالر أمريكي
554 854

 31يناير 2019
بعد تسويات
الهيئة العامة
لألستثمار
دوالر أمريكي
876 179

 قيمممة تكلفممة مسمماهمة الشممركة القابضم ة فممي رأس مم ال الشممركةالمصرية للتجم م م م م م م م مارة والتسم م م م م مممويق (ش.م.م) (نسمبة المسماهمة
 ٪4.036من رأس المال)

29 472

29 472

 قيم ممة تكلفم م ة مسم اهمة الش ممركة القابض ممة ف ممي رأس م ممال ش ممركةالشممرق الوسممط (ميتكممو) (نسممبة المسمماهمة  ٪48.5مممن رأس
المال)

2 543 467

2 543 467

67 669
3 195 462

69 237
3 518 355

إستثمارات أخمري
يخصم:
 اإلنخفاض في القيمة خسممائر االضمممحالل فممي قيمم ة االسممتثمارات ماليممة متاحممة للبيممع(شركة تابعة) طبقًا لتقييم الهيئة العامة لإلستثمار
 أثر التغير في أسعار الصرفإجمالي االستثمارات

)(44 885
)(204 632

()44 885
()204 632

)(329 466
2 616 479

()511 281
2 757 557

لم تتمكن الشركة من قياس ا ل قيمة ا لعادلة ل إل ستثمارات ا لمال ي ة ال متاح ة لل بيع لع دم وجود سوق نشط
يمكن العتم ا د عليه كما هو موضح بالسياسات رقم ( .) 6- 2
 -16استثمارات في مشروعات مشتركة
قيمة االستثمار في
قيمة االستثمار في
نسبة
بلـــد
 31يناير 2019
 31يناير 2020
المساهمة
التأسيس
اسم الشركة المستثمر فيها
دوالر امريكي
دوالر امريكي
٪
كاميجيت لصناعة
650 076
-49.48
مصر
المالبس الجاهزة
650 076
-49.48
وفيما يلي الحركة خ الل الفترة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 31يناير 2020
دوالر امريكي
650 076
الرصيد في  31يناير 2019
يضاف(/يخصم)
42 199
نصيب المجموعة فى نتائج أعمال شركة كاميجت
()692 275
اثر تحول االستثمار إلى شركة تابعة
-الرصيد في  31يناير 2020
بتاريخ  27يونيو  2019قامت شركة العرفة لالستثما ارت واالستشا ارت باالستحواذ على  ٪50من اسهم
شركة كاميجيت لصناعة المالبس الجاهزة (ش.م.م) باالضافة الى نسبة  ٪49.5ملكية عن طريق شركة
العرفة لالستثمار فى تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة لتصبح نسبة المساهمة المجمعة .٪99.48
-28-

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
 -17إستثمارات في شركات شقيقة
اسم الشركة
جولدن تكس لألصواف*

بلد
التأسيس
مصر

نسبة
المساهمة
٪
43.60

قيمة االستثمار في
 31يناير 2020
دوالر امريكي
4 940 454
4 940 454

قيمة االستثمار في
 31يناير 2019
دوالر امريكي
---

* نتيجة انتهاء عقد الدارة المبرم بين شركة العرفة لألستثمارات والستشا ارت (الشركة القابضة) وشركة
جولدن تكس لالصواف فقد تم فقدان سيطرة شركة العرفة لألستثمارات والستشا ارت على السياسات المالية
والتشغيلية لشركة جولدن تكس لألصواف وبناء عليه فقد تم اعادة تبويب الستثمار من شركات تابعة الى
شركات شقيقة اعتبا ار من  1فب ارير ( 2019تاريخ انتهاء عقد االدارة).
وفيما يلي الحركة خالل الفترة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 31يناير 2020
دوالر امريكي
--

الرصيد في  31يناير 2019
يضاف(/يخصم)
أثر تحول االستثمار فى شركة تابعة الى شركة شقيقة
حصة المجموعة فى نتائج أعمال شركة جولدن تكس
الرصيد في  31يناير 2020

5 220 466
)(280 012
4 940 454

 -18أصول ضريبية مؤجلة

الرصيد في  31يناير 2019
التغير خالل العام
أثر تحول استثمارات فى شركات تابعة الى شركات شقيقة
فروق ترجمة العام
رصيد أخر العام – أصل

 31يناير 2020
دوالر أمريكي
21 238
5 796
121 753
)(127 802
20 985

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لألستثمار
دوالر أمريكي
493 121
)(286 111
-()185 772
21 238

 -19أصول غير ملموسة (عالمات تجاربة)
19 647 606
2 690 595
)(2 482 151
)(99 540
19 756 510

الرصيد في بداية االعام
أضافات خالل العام
االستهالك خالل العام
أثر التغير في أسعار الصرف

22 570 228
()2 622 459
()300 163
19 647 606

 تتمثل الصول الملموسة فى العالمة التجارية الخاصة بشركتى العرفة لالستثمارات واإلستشارات(الشركة القابضة) ومجموعة بيرد القابضة بإنجلت ار ويتم استهالك العالمات التجارية على مدار  20عام.
-29-

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
 -20أعمال تحت التنفيذ
يتمثل هذا البند البالغ قيمته  4 245 111دوالر امريكي فى  31يناير ( 2020مبلغ  465 612دوالر
العام المقارن) فى قيمة الدفعة المقدمة لقطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان بواقع  ٪10من القيمة
لتعديل نشاط مساحة حوالى  100فدان من أسكان قومى لنشطة أخرى وفقا لقرار هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة رقم ( )125الصادر بتاريخ  4مارس .2019
 -21المخزون

خامات ومستلزمات
مواد تعبئة وتغليف
قطع غيار
إنتاج غير تام
إنتاج تام
بضاعة بالطريق
إعتمادات مستندية لشراء خامات ومستلزمات
يخصم:
اإلنخفاض في قيمة المخزون

 31يناير 2020
دوالر أمريكي
25 010 732
612 150
3 083 089
16 034 630
62 206 331
760 585
2 188 320
109 895 837

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لألستثمار
دوالر أمريكي
21 853 040
683 698
3 604 950
19 525 530
70 431 328
1 064 114
1 089 009
118 251 669

)(1 552 269
108 343 568

)(3 237 356
115 014 313

 -22العمالء والمدينون
54 225 486
1 770 411
4 096 704
1 931 411
1 366 048
8 115 925
13 529 091
44 580 084
6 456 537
136 071 697

عمالء
أوراق قبض
موردين – أرصدة مدينة
تأمينات لدى الغير
مصلحة الضرائب
مصروفات مدفوعة مقدماً
إيرادات مستحقة
مدينون – شركات مباعة
مدينون متنوعون
(يخصم):
خسائر االضمحالل في قيمة العمالء والمدينون *
*

)(46 006 326
90 065 371

55 903 222
2 012 033
3 154 207
1 131 848
1 468 321
6 915 792
11 381 296
44 624 447
25 207 078
¤
151 798 244
()46 511 788
105 286 456

خسائر االضمح الل فى قيمة العمالء والمدينون
237 024
45 769 302
46 006 326

خسائر االضمحالل في قيمة العمالء
خسائر االضمحالل فى قيمة أرصدة مدينة
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691 122
45 820 666
46 511 788

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
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النقدية بالبنوك والصندوق
 31يناير 2020
دوالر أمريكي
12 324 720
72 629 804
449 930
85 404 454

حسابات جارية
ودائع الجل وأذون خزانة
النقدية بالصندوق
رصيد النقدية بالبنوك والصندوق
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة
رصيد النقدية بالبنوك والصندوق
يخصم:
بنوك سحب على المكشوف
صافى النقدية وما في حكمها في أخر العام ألغراض
قائمة التدفقات النقدية المجمعة
-24

85 404 454

62 365 014

)(6 827 648
78 576 806

()6 858 858
55 506 156

قروض وتسهيالت طويلة األجل بالعملة المحلية

شركة العرفة لإلستثمارات واالستشارات
 البنك العربي الفريقي الدوليشركة بورسعيد للمالبس الجاهزة
 بنك الكويت الوطنىالشركة السويسرية للمالبس القطنية
 بنك HSBCمجموعة بيرد االنجليزية
 بنك QIBالرصيد في  31يناير 2020
الرصيد في  31يناير 2019
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 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
دوالر أمريكي
12 483 946
49 477 340
403 728
62 365 014

نهاية سداد
القرض

طويلة األجل
دوالر أمريكي

الجزء المتداول
دوالر أمريكي

اإلجمـالي
دوالر أمريكي

2021

6 321 403

7 585 684

13 907 087

2022

1 228 667

824 447

2 053 114

2020

--

150 000

150 000

2021

4 859 235
12 409 305
21 011 106

2 081 600
10 641 731
9 324 598

6 940 835
23 051 036
30 335 704

ألتزامات أخرى طويلة االجل
 31يناير 2020
دوالر أمريكي
5 012 611

أقساط ألتزامات عقود تأجير
ألتزامات مقابل حق أستغالل عالمة تجارية
(مجموعة البيرد)

7 600 442
12 613 053
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 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لألستثمار
دوالر أمريكي
-4 546 724
4 546 724

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
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موردون وأرصدة دائنة أخرى
 31يناير 2020
دوالر أمريكي
21 817 713
10 091 797
709 751
13 135 430
2 568 181
3 032 911
6 648
-5 041 217
206 807
4 974 523
61 584 978

موردون
أو ارق دفع
عمالء -أرصدة دائنة
مصروفات مستحقة
تأمين للغير
مصلحة الضرائب
إيجارات محصلة مقدماً
إي اردات مؤجلة قصيرة الجل
ألتزامات عقود تأجير
مساهمة تكافلية لنظام التأمين الصحى الشامل*
دائنون متنوعون

*
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بتاريخ  11يناير  2018تم إصدار القانون ( )2لسنة  2018بإصدار قانون نظام التامين الصحى الشامل
على أن يتم العمل به إعتبا اًر من اليوم التالى إلنقضاء ستة أشهر من تاريخ إصداره ،كما تم إصدار
الالئحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ  8مايو  ،2018وقد قامت إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة
باحتساب واثبات قيمة المساهمة وفقاً لتفسيرها الحالى لنص القانون والالئحة التنفيذية له.
المخصصات

الرصيد في
اول فبرير 2019

دوالر أمريكي

مخصص ضرائب ومطالبات * 1 866 164
أثر تحول أستثمار فى شركة
تابعة لشركة شقيقة
أثر التغير فى اسعار الصرف

*

 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
العامة لألستثمار
دوالر أمريكي
26 070 755
8 298 400
121 714
10 599 336
699 616
3 581 168
7 548
5 340 179
-104 218
6 321 879
61 144 813

المكون
خالل العام

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

--

--

--

86 400

--

-1 866 164

أنتفى
الغرض منه

المستخدم
خالل العام

-86 400

) (856 064

-)(856 046

)(287 182

-)(287 182

لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها حول المخصصات وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 28
نظر لن إدارة الشركة تعتقد بأن قيامها بذلك قد يؤثر بشدة
"المخصصات والصول وااللتزامات المحتملة" اً
على نتائج المفاوضات مع تلك الطراف.
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الرصيد في
 31يناير 2020

دوالر أمريكي

809 318

)(120 162

)(24 074
665 082

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
-28

األدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها
تتكون الدوات المالية الرئيسية للشركة من قروض بفوائد ،التسهيالت االئتمانية ،أذون خزانة ،شهادات
إدخارية وودائع لجل .يتمثل الغرض االساسى من هذه الدوات المالية فى توفير التمويل لنشطة الشركة.
الشركة القابضة والشركات التابعة لديهم أدوات مالية متنوعة أخرى مثل العمالء والموردين الناشئة مباشرة
من أنشطة الشركة.
تتمثل المخاطر الساسية من أنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة فى خطر العمالت الجنبية وخطر
سعر الفائدة وخطر االئتمان.

-29

خطر العمالت األجنبية
يتمثل خطر العمالت الجنبية فى خطر تذبذب قيمة الدوات المالية كنتيجة للتغير فى أسعار صرف
العمالت الجنبية.

تتعرض الشركة القابضة والشركات التابعة لخطر العمالت الجنبية عند الشراء من موردين بالخارج
والقروض بالعمالت الجنبية .يتمثل الدوالر المريكي ،اليورو والجنيمه االسترلينى في العمالت الساسية
التى تؤدى إلى هذا الخطر.
وكان تعرض المجموعة لخطر العمالت االجنبية فى  31يناير  2020بالعمالت االجنبية كاالتي:
فائض ( /عـــجــــز)
 31يناير 2020
)(8 598 202
1 289 817 577
)(1 031 197

عمالت أجنبية
يورو
جنيه مصري
جنيه إسترليني

فائض ( /عـــجــــز)
 31يناير 2019
)(22 294 010
868 062 451
)(1 841 260

فيما يلي بيان اسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر االمريكى
سعر صرف االقفال

يممورو
جنيه استرلينى
جنيه مصرى

2020/01/31
1.1087
1.3010
0.0621

2019/1/31
1371,1
1.3127
0.0557
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متوسط سعر الصرف

2019/01/31
1.1200
1.2788
0.0593

2019/1/31
1.2277
1.4008
0.0564

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
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خطر سعر الفائدة
يتمثل خطر سعر الفائدة في خطر تذبذب الداة المالية كنتيجة لتغير سعر الفائدة السائد بالسوق.
ويتمثل في تغير أسعا ر الفائدة على مديون ية الشركة القابضة والشركات التابعة للبنوك والتي تتمثل
في أرصدة القروض والتسهيالت االئتم انية والبنوك الدائنة وا لتي بلغ رصي دها في  31يناير 2020
مبلغ  238 152 452دوالر أمريكي ( 226 276 115دوالر في  31ي ناير  ،)2019وقد بلغت
الفوائد والمصروف ات التمويلية المدرجة بالقوائم المالية الم جمعة والمتعلقة بهذه الرصدة
مبلغ  12 971 759دوالر أمريكى ( 12 572 011دوالر أمريكى خالل ا لعام المقارن ).
بينما بلغ رصيد الودائع لجل وأذون الخزانة والحسابات الجارية بفائدة والشهادات االدخارية  -إن وجدت –
في  31يناير  2020مبلغ  85 404 454دوالر أمريكى ( 62 365 014دوالر أمريكى في
 31يناير  ،)2019والفوائد الدائنة المدرجة بالقوائم المالية المجمعة والمتعلقة بتلك الودائع وأذون الخزانة
مبلغ  6 971 801دوالر أمريكى ( 5 679 842دوالر أمريكى خالل العام المقارن).
تتعرض الشركة القابضة والشركات التابعة لخطر سعر الفائدة على الودائع لجل وأذون الخزانة والشهادات
االدخارية  -إن وجدت .هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة الجل.
وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة تعمل على الحصول على أفضل
الشروط المتاحة في السوق المصرفي بالنسبة لرصدة التسهيالت االئتمانية وأرصدة القروض مع إحالل
قرض التمويل المشترك المتوسط الجل محل القروض والتسهيالت االئتمانية وفقاً لسياسة الشركة القابضة
التمويلية ،كما أنها تقوم بمراجعة أسعار الفائدة السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية.
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خطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في خطر عدم وفاء أحد أطراف الدوات المالية اللتزاماته وتعريض الطرف اآلخر
لخسائر مالية.
تتكون الصول المالية للمجموعة من العمالء المتمثلة فى المبالغ المستحقة عليهم ،والودائع لجل،
الشهادات االدخارية وأرصدة االستثمارات المالية .ال تمثل هذه الصول المالية تركيز هام للخطر .يتوزع
العمالء على قطاعات متنوعة .توجد رقابة حازمة على االئتمان ويتم إثبات خسائر االضمحالل بصورة
مالئمة .تدير الشركة خطر االئتمان المتعلق باالستثمارات عن طريق التأكد من أن االستثمارات مكونة بعد
عمل تقييم دقيق لخطر االئتمان لهذه االستثمارات.
يتم ربط الودائع لجل لدى بنوك تجارية بعد إجارء تقييم دقيق لخطر االئتمان لهذه البنوك.
الحد القصى للتعرض لخطر الئتمان بالدوالر المريكى فى تاريخ القوائم المالية الدورية المجمعة.
القيمة الدفترية
 31يناير 2019
بعد تسويات الهيئة
 31يناير 2020
دوالر امريكى
دوالر امريكى
2 757 557
2 616 479
96 896 804
80 583 398
541 538
1 489 887
62 365 014
85 404 454

استثمارات مالية متاحة للبيع
مدينون وأرصدة مدينة
المستحق من أطراف ذات عالقه
نقديه بالبنوك والصندوق
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
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القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل القيمة العادلة في القيمة التبادلية لصل أو قيمة تسوية التزام بين أط ارف لديهم الرغبة فى التبادل
وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة.
تقارب القيمة الدفترية القيم العادلة لألدوات المالية الخرى للشركة القابضة بخالف االستثمارات الغير
مسجلة بالبورصة والمبوبة كمتاحة للبيع ومثبتة بالتكلفة مخصوماً منها خسائر االضمحالل لعدم وجود
تقدير يمكن االعتماد عليه للقيم العادلة.

-

تقدير القيم العادلة
فيما يلي ملخص للطرق الرئيسية المستخدمة في تقدير القيم الحالية لألدوات المالية.

-

االستثمارات
يتم إثبات االستثمارات فى الشركات الشقيقة الغير مسجلة ببورصة الوراق المالية بالتكلفة مخصوماً منها
خسائر االضمحالل فى قيمتها ،ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المقيدة فى بورصة الوراق المالية
على أساس السعار السوقية المعلنة في تاريخ المركز المالي المجمع المجمعة بدون خصم التكاليف
المتعلقة بالمعاملة.

-

تسهيالت بفائدة وقروض
يتم احتساب القيمة العادلة على أساس خصم قيمة التدفقات النقدية لصل المبلغ والفائدة المستقبلية
المتوقعة.

-

المدينون والدائنون
تعكس القيمة االسمية للمدينون والدائنون الذين تبلغ أعمارهم المتبقية أقل من عام واحد القيمة العادلة.

-

سعر الفائدة المستخدم في تحديد القيمة العادلة
تستخدم الشركة القابضة معدل العائد الساري في  31يناير  2020باإلضافة إلى توزيع منتظم لالئتمان
لخصم الدوات المالية.
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حقوق الملكية

1-34

رأس المال

1-1-34رأس المال المرخص به
يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ  150مليون دوالر أمريكي (مائة وخمسون مليون دوالر أمريكي)،
وقد تم التأشير بذلك بصحيفة قيد الشركة بالسجمل التجارى بتاريخ .2006 /11/13
 2-1-34رأس المال المصدر والمدفوع
يتكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من  470 250 000سهم أسمى بقيمة  20سنت أمريكى
للسهم ورأس المال المصدر البالغ  94 050 000دوالر أمريكى مسدد بالكامل وهو عبارة عن مجموع
صافى حقوق الملكية فى الشركة الدامجة طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لإلستثمار
والمناطق الحرة بموجب قرار السيد /الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة رقم 127
لسنة .2019
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
صدر قرار اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة والمعتمد بتاريخ  3يوليو 2019
بالترخيص باندماج شركة العرفة لإلستثمار واإلستشارات (شركة مساهمة مصرية) شركة دامجة مع كالً
من شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (شركة مساهمة مصرية) منطقة حرة
(شركة مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار فى صناعة المالبس الجاهزة (شركة مساهمة مصرية) منطقة
حرة (شركة مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار فى تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة (شركة مساهمة
مصرية) منطقة حرة (شركة مندمجة) وذلك بالقيم الدفترية وفقاً للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات
المندمجة في  31أكتوبر .2018المتخذة أساساً لالندماج .وتحديد صافى حقوق الملكية لشركة العرفة
لإلستثمارات واإلستشارات الشركة الدامجة في  31أكتوبر  2018بمبلغ  146 935 721دوالر أمريكى
(مائة ستة وأربعون مليون وتسعمائة خمسة وثالثون ألف وسبعمائة واحدى وعشرون دوالر أمريكى)
وصافى حقوق القلية في شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة المالبس الجاهزة شركة مندمجة عجز
بمبلغ  31 971 885دوالر امريكى (احدى وثالثون مليون وتسعمائة احدى وسبعون وثمانمائة خمسة
وثمانون دوالر أمريكى) وشركة العرفة لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج واالقمشة شركة مندمجة
مبلغ  16 753دوالر أمريكى (ستة عشرة ألف وسبعمائة وثالثة وخمسون دوالر أمريكى) بعد استبعاد قيمة
إستثمارات شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (الشركة الدامجة) فى شركة العرفة لإلستثمار فى
صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (الشركة المندمجة) والبالغة  2 077 340دوالر أمريكى (فقط اثنان
مليون وسبعة وسبعون ألف وثالثمائة وأربعون دوالر أمريكى وشركة العرفة لإلستثمار فى تسويق وتوزيع
المالبس الجاهزة (شركة مساهمة مصرية) (شركة مندمجة) عجز بمبلغ  3 896 892دوالر أمريكى
(ثالثة مليون وثمانمائة ستة وتسعون ألف وثمانمائة اثنان وتسعون دوالر أمريكى.
وطبقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ  4اغسطس  2019والتى تم فيها الموافقة
على قرار اللجنة المشكلة من الهيئة وذلك على اساس القيم الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة فى
 31اكتوبر  2018وهو التاريخ المتخذ اساساً لالندماج والموافقة ع لى االبقاء على رأس المال
المرخص به لشركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (الشركة الدامجة) قبل االندماج قدره  150مليون
دوالر امريكى وكذا رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (الشركة
الدامجة) قبل االندماج وقدره  94 050 000دوالر امريكى للشركة وبين إجمالى قيمة صافى حقوق
الملكية لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة بقيمة مبلغ  111 083 697دوالر امريكى
والفرق البالغ قدره  17 033 697دوالر امريكى بحساب االحتياطات بالشرك ة الدامجة.
 3-1-34االحتياطيات

2020/01/31
دوالر امريكى

23 783 023
10 584 039
-742 418
35 109 480

احتياطي قانونى
احتياطي عام
احتياطي اسهم خزينة
احتياطيات أخرى

2019/1/31
دوالر امريكى

17 525 212
10 584 039
890 207
742 418
29 741 876

األحتياطى القانونى
طبقا لمتطلبات قوانين الشركات و النظام الساسى للشركات المجموعة  ،يتم تجنيب  ٪5من صافى الربح
السنوى للشركات لتكوين االحتياطى القانونى حتى يصل الى  ٪50من رأس المال المصدر لكل شركة .ال
يتم التوزيع من هذا الحتياطى ولكن يمكن أستخدامه لزيادة رأس المال أو تخفيض الخسائر.
األحتياطى العام
يتمثل االحتياطى العام فى قيمة المجنب من أرباح شركات المجموعة فى السنوات السابقة وفقا لقرار
الجمعية العامة لمساهمى تلك الشركات ويستخدم هذا الحتياطى بقرار من الجمعية العامة بناءا على
اقتراح مجلس أدارة كل شركة فيما يكون اوفى بمصالح الشركة.
احتياطى أسهم الخزينة
يتمثل الرصيد بالمقارن فى قيمة المتبقى من أرباح بيع أسهم خزينة والتي تم بيعها عام .2008
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
 4-1-34الفرق الناتج عن عمليات إقتناء شركات تابعة (تحت سيطرة مشتركة)
قامت الشركة بشراء أسهم بعض شركاتها التا بعة والتي كان يسيطر عليها مس اهمي الشركة
القابضة والشركة السويسرية ل لمالبس الجاهزة – شركة تابعة  -وت م معالجة ا لفرق بين تكلفة
ا لشراء ونصيبه ا في صافي حقوق المساهمي ن لهذه الشرك ات ب قائمة حقوق الملكي ة بالقوائم المالية
المج م معة بقيمة  28 103 401دوالر أمريكى.
-34

الموقف الضريبي

1-35
-

شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات
طبقاً لما ورد بالبطاقة الضريبية للشركة  ،ال تخضع الشركة واالرباح الموزعة لحكام قوانين الض ارئب
والرسوم السارية فى جمهورية مصر العربية مادة  35قانون  8لسنة  1997والمستبدلة بالمادة  41قانون
 72لسنة .2017

-

تم فحص الشركة عن ضريبة كسب العمل من بداية النشاط و حتى عام  2013وتم الربط النهائى
وجارى فحص السنوات من  2017 – 2014لدى المأمورية المختصة ،هذا ويتم سداد الضريبة
المستقطعة شهريا فى المواعيد القانونية.

-

تقوم الشركة بتوريد ضريبة الخصم و الضافة الى االدارة المركزية للخصم و االضافة تحت حساب
الضريبة فى المواعيد القانونية.
شركات تابعة في مصر خاضعه للضرائب
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شركة كونكريت للمالبس الجاهزة

-

ضريبة شركات األموال
السنوات من تاريخ التأسيس وحى  20فبراير ( 2005تاريخ الندماج) تم الفحص الضريبى وتم سداد
كافة الضرائب المستحقة.

-

الفترة من  21فبراير  2005وحتى  31ديسمبر  2008لم تدرج الشركة ضمن عينة الفحص الضريبى.

-

السنوات من  2015 /2009تم الفحص الضريبى وتم أخطار الشركة بنمازج ( )19وتم العتراض
عليها فى المواعيد القانونية و الحالة للجنة الداخلية.

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية وتقوم الشركة بتقديم الق اررات الضريبية فى المواعيد
القانونية وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه الق ار ارت.

-

ضريبة كسب العمل
تم الفحص وسداد كافة المستحقات حتى عام  2013ولم يتم فحص السنوات التالية وحتى تاريخه.

-

ضريبة الدمغة
تم الفحص حتى  2006/7/31وسداد كافة المستحقات ولم يتم الفحص عن السنوات التالية وحتى
تاريخه.

3-35

ضريبة القيمة المضافة
تم الفحص حتى عام  2015وسداد كافة المستحقات ولم يتم الفحص عن السنوات التالية وحتى تاريخه.
شركة بورسعيد للمالبس الجاهزة

-

ضريبة شركات األموال
تم الفحص الضريبى حتى عام  2002وتم سداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص عن السنوات التالية حتى تاريخه وتقوم الشركة بتقديم الق اررات الضريبية فى المواعيد
القانونية وسداد المستحقات الضريبية من واقع هذه الق اررات.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
-

ضريبة كسب العمل
تم الفحص الضريبى حتى عام  2016وتم سداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة الدمغة
تم الفحص الضريبى حتى  2001/7/31وتم سداد كافة المستحقات الضريبية.

-

تم الفحص عن الفترات التالية وحتى عام  2004ولم يتم أخطار الشركة بالفروق الضريبية عن تلك
السنوات.

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخه.

4-35

شركة يوروميد للتجارة والتسويق

-

ضريبة شركات األموال
تم الفحص الضريبى حتى عام  2010وتم سداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص عن السنوات التالية وتقوم الشركة بتقديم الق اررات الضريبية فى المواعيد القانونية وسداد
الضريبة المستحقة من واقع هذه الق اررات.

-

ضريبة كسب العمل
تم الفحص الضريبى حتى عام  2013وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة الدمغة
تم الفحص الضريبى حتى  2006/7/30وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة القيمة المضافة
تم الفحص الضريبى حتى عام  2016وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص عن السنوات التالية حتى تاريخه.
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شركة العرفة لألستثمار العقارى

-

ضريبة شركات األموال
لم يتم الفحص حتى تاريخه وتقوم الشركة بتقديم الق اررات الضريبية فى المواعيد القانونية وسداد
المستحقات الضريبية من واقع الق اررات.

-

ضريبة كسب العمل
لم يتم الفحص الضريبى حتى تاريخه.

-

ضريبة الدمغه
لم يتم الفحص حتى تاريخه.

-

ضريبة القيمة المضافة
الشركة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون  11لسنة  1991والمستبدل بالقانون 67
لسنة .2016
-38-

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
6-35
-

-

شركة أيجيبت تيلورينج للمالبس الجاهزه
وفقا لقرار الندماج فأن الشركة الدامجة تحل محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من
ألتزامات وقامت الشركة المندمجة بتقديم أخطار بتوقفها عن النشاط لألندماج وتم محو قيدها من السجل
التجارى.
ضريبة شركات األموال
تم الفحص الضريبى منذ التأسيس وحتى عام  2007ولم تستحق أى فروق ضريبية عن تلك السنوات.

-

تم الفحص الضريبى من  2008وحتى  31مايو ( 2014تاريخ الندماج) وتم المحاسبة تقديريا وقامت
الشركة بالطعن فى الميعاد القانونى ولم يتم الحصول على قرار بأعادة الفحص حتى تاريخه.

-

لم يتم الفحص من تاريخ الندماج  31مايو  2014وحتى تاريخه وتقوم الشركة بتقديم الق اررات
الضريبية فى مواعيدها القانونية وسداد المستحقات الضريبية من واقع هذه الق اررات.

-

ضريبة كسب العمل
تم الفحص الضريبى حتى عام  2009و سداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة الدمغة
تم الفحص الضريبى حتى عام  2013وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم فحص السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة القيمة المضافة
تم الفحص الضريبى حتى عام  2014و سداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم الفحص عن السنوات التالية حتى تاريخه.
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شركة وايت هيـــد للغزل

-

ضريبة شركات األموال
تمتعت الشركة بأعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات أنتهت فى .2013/12/31

-

تم فحص عام  2014وتم أخطار الشركة بنموذج ( )19وتم العتراض عليه فى الميعاد القانونى.

-

لم يتم فحص السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة كسب العمل
تم الفحص الضريبى منذ التأسيس وحتى عام  2016وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

جارى فحص السنوات من  2009حتى .2013

-

لم يتم الفحص الضريبى عن السنوات التالية حتى تاريخه.

-

ضريبة الدمغة
تم الفحص الضريبى حتى عام  2017وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم فحص عام  2018حتى تاريخه.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
-

ضريبة القيمة المضافة
تم الفحص الضريبى حتى عام  2014وسداد كافة المستحقات الضريبية.

-

لم يتم فحص السنوات التالية حتى تاريخه.
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شركة كريستــال فــور ماكينك شيرتس
ضريبة شركات األموال

-

لم يتم الفحص حتى تاريخه وتقوم الشركة بتقديم الق اررات الضريبية فى مواعيدها القانونية وسداد
المستحقات القانونية من واقع هذه الق اررات.
ضريبة كسب العمل

-

لم يتم الفحص الضريبى حتى تاريخه.
ضريبة القيمة المضافة

-

تم الفحص الضريبى حتى عام  2015وسداد كافة المستحقات.

-

لم يتم الفحص الضريبى للسنوات التالية حتى تاريخه.

9-35
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شركات تابعة في مصر غير خاضعة للضرائب (بنظام المناطق الحرة)
الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة.

-

الشركة السويسرية للمالبس القطنية.

-

العرفة لالستثمار في صناعة المالبس الجاهزة.

-

العرفة لالستثمار في صناعة الغزل والنسيج.

-

العرفة لالستثمار في توزيع المالبس الجاهزة.

-

شركة فاشون اندسترى.

-

شركة اباريل انترناشيونال ليمتد للتسويق والترويج.

-

شركة مصر البرتغال لتجارة وتسويق المالبس الجاهزة.

-

شركة صباغي جولدن تكس.

-

شركة سافيني للمالبس الجاهزة.

-

تقوم هذه الشركات بسداد  ٪ 1من أيراداتها للهيئة العامة لألستثمار والمناطق الحرة.

 10-35تابعة خارج مصر
تخضع مجموعة بيرد لضريبة شركات الموال بالمملكة المتحدة .
-

تخضع شركة  EP Garmentلضريبة شركات الموال بدولة بالبرتغال.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
 -36المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
تتمثل االطراف ذات العالقة فى مساهمى الشركة والشركات التى يملكون بها اسهماً سواء بشكل مباشر او
غير مباشر وأعضاء االدارة العليا للشركة والتى تمنحهم تأثي ار مهما او سيطرة على هذة الشركات.
وفيما يلى ملخصاً باهم المعامالت المبرمة خالل الفترة الحالية بين الشركة واالطراف ذات العالقة-:
المستحق من األطراف ذات العالقة

ميتكو
كاميجيت لصناعة المالبس
يورو مصر
جولدن تكس لالصواف

الرصيـــد في
حجم التعامل خالل العام
 31يناير  31 2020يناير  31 2019يناير 2020
دوالر أمريكي
دوالر أمريكى
دوالر أمريكى

طبيعة التعامل
خدمات

400 298

38

خدمات
مبيعات
خدمات وجارى

)(290 896
6 188
832 759

148 859
8 815
--

600 326

-56 802
832 759
1 489 887

جميع المعامالت مع الطراف ذات العالقة تتم بنفس أسس التعامل مع الطراف الخرى والرصدة
الناتجة عن هذه المعامالت سوف يتم سدادها خالل عام من تاريخ المركز المالى المجمع.
 -37االرتباطات الرأسمالية
بلغت قيمة االرتباطات الرأسمالية في  31يناير  2020مبلغ  235 980دوالر أمريكي
 -38االلتزامات المحتملة
باإلضافة إلى المبالغ التي تم أخذها في االعتبار ضمن عناصر القوائم المالية المجمعة توجد التزامات
محتملة تتمثل في قيمة االعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى صدرت بمعرفة بنوك الشركة
القابضة والشركات التابعة لصالح الغير القائمة في نهاية العام المالي مبلغ  49 557 937دوالر أمريكى
 -39االرقام المقارنة
 1-39أرقام مقارنة المدرجة بق ائمة المركز ا لمالى يتضمن أرصدة الشركة القابضة فى  31يناير  2019بعد
تأثيرها بأرصدة الشركات المندمجة والتسويات المحاسبي ة الخاص ة بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق
الحرة والخاص باالندماج أتخاذ القوائم المالية للشركات الدامجة والمندمجة فى  31أكتوبر 2018
أساس االندماج بالقيم الدفترية وقائمة ا لدخل المجمعة تمثل االرقام المعتم دة وفقا للقوائم المالية فى
 31يناير .2019
 2-39نتج عن انتهاء عقد االدارة المبرم بين شركة العرفة لالستثمارت واالستشارات (الشركة القابضة) وشركة
فبرير  2019فقدان شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات السيطرة
جولدن تكس لالصواف بتاريخ  1ا
على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المذكورة وعليه فقد تم اعادة تبويب االستثمار من استثمارات في
شركات تابعة الى استثمارات في شركات شقيقة وتم استبعاد شركة جولدن تكس لالصواف من اجراءات
التجميع في السنة المالية المنتهية في  31يناير .2020
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الرصيــد في
 31يناير 2019
دوالر أمريكي

200 028

290 896
50 614
-541 538
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
وقد تضمنت االرقام المقارنة المبالغ االتية والتي تخص شركة جولدن تكس لالصواف-:
1-2-39قائمة المركز المالي المجمع

 31يناير 2019
دوالر امريكى

البيــــــــان
أصول ثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات مالية متاحة للبيع
المخزون
مدينون وأرصدة مدينة
النقدية ومافي حكمها
المخصصات
بنوك وتسهيالت ائتمانية
دائنون وأرصدة دائنة
التزامات ضريبية مؤجلة

1 930 592
1 086 313
127 868
13 134 592
8 048 827
1 029 493
120 162
10 013 933
2 824 409
121 753

2-2-39قائمة الدخل الدورية المجمعة

 31يناير 2019
دوالر امريكى

البيــــــــان
المبيعات
تكلفة المبيعات
ايرادات تشغيل اخري
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات ادارية وعمومية
مصروفات تمويلية
ضرائب الدخل
ضريبة مؤجلة عن العام

289
)861
997
)079
)649
)080
)965
)536
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12 983
(11 323
1 127
(392
(1 194
(923
(84
(9
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أهم السياسات المحاسبية المطبقة
ا لسياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها بثبا ت خالل السنوات المالية المعروضة فى هذه
ا لقوائم ا لمالية المجمعة.

 1-40تجميع األعمال
يتم المحاسبة عن تجميع العمال داخل المجموعة بأستخدام طريقة القتناء وذلك عند انتقال السيطرة
للمجموعة ،ويتم قياس كال من المقابل المادى المحول وكذا صافى قيم الصول المقتناة القابلة للتحديد
عند عملية القتناء بالقيمة العادلة.
يتم إجراء اختبار الضمحالل سنويا للشهرة الناتجة من عملية القتناء وأى خسائر يتم االعتراف بها فو ار
فى الرباح أو الخسائر.
يتم معالجة التكاليف المتعلقة بالقتناء كمصروف فى الفترات التى يتم فيها تحمل تلك التكاليف باستثناء
واحد وهو إصدار الوراق المالية مقابل المديونية أو حقوق الملكية.
أ-

الشركات التابعة
الشركات التابعة هى الشركات التى تسيطر عليها الشركة القابضة.
تسيطر الشركة القابضة على المنشأة المستثمر فيها عندما تتعرض أو يحق لها عوائد متغيرة من خالل
مشاركتها وقدراتها فى التأثير على العوائد من خالل سلطتها على المنشأة المستثمر فيها.
تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة التى تسيطر عليها الشركة القابضة بدءاً من تاريخ
السيطرة عليها.

ب-

الحقوق غير المسيطرة
يتم اظهار نصيب الحقوق غير المسيطرة فى الشركات التابعة كبند مستقل ضمن حقوق الملكية بالمركز
المالى المجمع بما يساوى حصتهم في القيمة الدفترية لصافى اصول الشركات التابعة في تاريخ القوائم
المالية المجمعة.
كذلك أظهار نصيب الحقوق غير المسيطرة فى صافى أرباح الشركات التابعة بعد الضريبة فى بند مستقل
بقائمة الدخل المجمعة.

ج-

فقد السيطرة
عندما تفقد الشركة القابضة السيطرة على الشركة التابعة فأنها تستبعد الصول وااللتزامات والحصص غير
المسيطرة وبنود الدخل الشامل الخر الخاصة بها  ،مع االعت ارف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقد
السيطرة بقائمة الدخل المجمعة ويتم العتراف بأية استثمارات متبقية فى الشركة التابعة سابقا بالقيمة
العادلة عند فقد السيطرة .

د-

استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
تتكون االستثمارات التى يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية من الحصص فى شركات شقيقة
والمشروعات المشتركة.
الشركات الشقيقة هى الشركات التى يكون للمجموعة فيها تأثير هام دون السيطرة على السياسات المالية
والتشغيلية لها.
المشروع المشترك هو ترتيب يكون للشركة القابضة فيه سيطرة مشتركة وحقوق فى صافى الصول
المرتبطة بأتفاق تعاقدى.
يتم المحاسبة عن حصص االستثمارات فى الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة
حقوق الملكية بحيث يتم االعتراف الولى بالتكلفة متضمناً التكاليف المرتبطة بعملية االقتناء.
ويتم القياس الالحق فى القوائم المالية المجمعة بزيادة أو تخفيض القيمة الدفترية لالستثمار بنصيب
المجموعة فى الرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الخر فى الشركة المستثمر فيها.
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ه-

األستبعادات من القوائم المالية المجمعة
يتم استبعاد قيمة استثمار الشركة القابضة فى الشركات التابعة مقابل أضافة اصول والتزامات الشركات
التابعة بالكامل مع أظهار نصيب الحقوق غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية بالمركز المالي المجمع.
يتم الستبعاد الكامل للمعامالت واالرصدة المتبادلة بين شركات المجموعة كذلك االرباح والخسائر غير
المحققة الناتجة عن معامالت المجموعة مع الخذ فى االعتبار ان الخسائر قد تشير الى أضمحالل في
الصول المتبادلة مما قد يتطلب االعتراف به فى هذه القوائم المالية المجمعة.

و-

اقتناء شركات تحت سيطرة مشتركة
فى حالة عمليات القتناء التى تتم لشركات تابعة تحت سيطرة مشتركة فانه يتم أثبات الفرق بين تكلفة
القتناء وحصة الشركة القابضة في القيمة العادلة لصافى اصول الشركة التابعة فى تاريخ القتناء بحقوق
ملكية مباشرة ببند الفرق الناتج عن عمليات أقتناء لشركات تابعة تحت سيطرة مشتركة.

 2-40ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية
تمسك الشركة القابضة حساباتها بالدوالر االمريكي ويتم ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية بعملة
التعامل بسعر الصرف السائد فى تواريخ المعامالت .االصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت
االجنبية يتم ترجمتها لعملة التعامل بسعر الصرف فى تاريخ اعداد القوائم المالية.
يتم ترجمة الصول واللتزامات التى يمكن قياسها بالقيمة العادلة بسعر الصرف المستخدم عند تحديد
القيمة العادلة.
يتم ترجمة الصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التى يمكن قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة
الجنبية بسعر الصرف فى تاريخ المعاملة.
يتم العتراف بفروق العملة فى قائمة الدخل المجمعة بأستثناء ما تم العتراف به فى بنود الدخل الشامل
 3-40ترجمة القوائم المالية للكيانات التابعة بالعمالت األجنبية
تمسك حسابات بعض الشركات التابعة بالجنيه المصري  ،اليورو والجنيه االسترلينى ولغرض اعداد القوائم
المالية المجمعة يتم ترجمة االصول وااللتزامات لتلك الشركات للدوالر االمريكي بسعر االقفال في تاريخ
اعداد القوائم المالية المجمعة.
ويتم ترجمة بنود قائمة الدخل بأستخدام متوسط سعر الصرف خالل السنه المعد عنها قائمة الدخل
المجمعة.
يتم االعتراف بفروق الترجمة بقائمة الدخل الشامل وأدراج الرصيد التراكمى ضمن حقوق الملكية بالقوائم
المالية المجمعة ببند فروق ترجمة قوائم مالية بالعمالت الجنبية فيما عدا فروق ترجمة العمالت الجنبية
التى تم توزيعها على الحصص غير المسيطرة.
عند استبعاد الشركة التابعة بصورة كلية او جزئية مثل فقد السيطرة او النفوذ المؤثرة فان مبلغ فروق العملة
المتراكم ضمن حقوق الملكية والخاص بتلك الشركة يجب ان يعاد تبويبه بقائمة الدخل المجمعة.
كجزء من أرباح وخسائر األستبعاد.
في حالة استبعاد المجموعة جزء من حصتها فى شركة تابعة مع بقاء السيطرة فيجب اعادة الحصة
الجزئية للجزء المستبعد من مبلغ فروق العملة المتراكم الصحاب الحصص غير المسيطرة.
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 4-40األصول الثابتة واإلهالك
أ-

االعتراف والقياس األولى
يتم العترف بالصول الثابته بالتكلفه مخصوما منها مجمع الهالك و أى إضمحالل فى قيمتها.
واذا كانت المكونات الجوهريه لبند من بنود الصول الثابته لها أعمار إنتاجية مختلفة  ،فإنه يتم المحاسبة
عنها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) ضمن تلك الصول الثابته.
يتم العت ارف بالرباح والخسائر الناتجة من استبعاد الصول الثابته بقائمة الدخل المجمعة.

ب-

التكاليف الالحقة على االقتناء
يتم رسملة النفقات الالحقة على القتناء على الصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ عنها تدفق منفعة
اقتصادية مستقبلية وزيادة المزايا القتصادية المستقبلية لألصول و يتم اثبات جميع النفقات الخرى بقائمة
الدخل المجمعة كمصروف عن تكبدها.

ج-

اإلهـــــ الك
يتم إهالك قيمة الصول الثابته القابلة لإلهالك – والتى تتمثل فى تكلفة الصل مخصوما منها قيمتها
التخريدية – وفقاً لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر النتاجى المقدر لكل نوع من أنواع الصول
الثابته ،ويتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل المجمعة.
وفيما يلي بيانا باالعمار اإلنتاجية المقدرة-:
األصـــــــــــــل
ممممممممممممممممممممممممممم
مباني
االت و معدات
وسائل نقل وانتقال
عدد وأدوات
اثاث و معدات مكاتب
تجديدات وتجهيزات في أماكن مستاجرة

العمر اإلنتاجي المقدر
(سنـــة)
50-5
10-3.3
5
10-2
16.67-2
10-5

يتم مراجعة طريقة اإلهالك والعمار االنتاجية والقيم التخريديه لألصول الثابته فى نهاية كل سنة مالية،
ويتم تعديلها اذا تطلب المر ذلك.
 5-40المشروعات تحت التنفيذ
يتم أثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة  ،تتضمن التكلفة كافة النفقات المتعلقة مباشرة والالزمة لتجهيز
الصل الى الحالة التى يتم تشغيله بها وفى الغرض الذى أقتنى من أجله  .يتم تحويل المشروعات تحت
التنفيذ الى الصول الثابته عندما يتم اإلنتهاء منها وتكون متاحة لإلستخدام.
 6-40االصول غير الملموسة
أ -االعتراف والقياس

الشهــــــره
تنشأ الشهرة من اقتناء الشركات التابعة ،ويتم االعت ارف بها بالتكلفة مخصوما منها مجمع خسائر
الضمحالل .وال يتم رد خسائر اإلضمحالل فى قيمة الشهرة الحقاً ،وفى حالة وجود ربح من القتناء
( ) Gain on bargain purchaseفإنه يتم العتراف به مباشرة بقائمة الدخل.
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األصول غير الملموسة االخرى
يتم العت ارف باالصول غير الملموسة والتى لها عمر انتاجى محدد بالتكلفة مخصوما منها مجمع
اإلستهالك و مجمع خسائر اإلضمحالل.
ب -النفقات الالحقة
يتم االعتراف بالنفقات الالحقة كأصل فقط اذا نتج عنها زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية وتكون
مرتبطة باالصل بصورة موثوق بها ،جميع النفقات االخرى بما في ذلك النفقات لخلق شهرة داخلية او
عالمة تجارية يتم االعتراف بها كمصروف عند تكبدها.
 7-40االستثمارات
 1-7-40استثمارات فى شركات شقيقة
االستثمارات فى شركات شقيقة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها نفوذ موثر ولكنها ليست
شركة تابعة كما انها ليست حصة في مشروع مشترك ،ويفترض وجود النفوذ الموثر عندما تمتلك الشركة
سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خالل الشركات التابعة لها نسبة  ٪20او أكثر من حقوق
التصويت في الشركة المستثمر فيها ،فيما عدا تلك الحاالن التي تظهر فيها بوضوح ان تلك الملكية ال
تمثل نفوذاً مؤث اًر او بالعكس اذا كان المستثمر يمتلك بطريقة مباشرة من خالل شركات تابعة اقل من 20
 ٪من حق التصويت من الشركة المستثمر فيها فيفترض انه ليس للمستثمر تأثي اًر قوياً بها اال اذا ثبت
وجود هذا التأثير ويالحظ ان ملكية مستثمر لجانب كبير من الشركة ال تمنع بالضرورة ان يكون لمستثمر
اخر تأثي اًر قوياً على الشركة المستثمر فيها.
تتم المحاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة بالقوائم المالية المستقلة بالتكلفة متضمنة تكلفة االقتناء
وفى حالة حدوث اضمحالل في قيمة تلك االستثمارات ،يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا االضمحالل
ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حده ،يجوز رد خسائر االضمحالل الى حدود ان القيمة
الدفترية لألصل ال تتعدي القيم الدفترية التي كان سيتم احتسابها اذا لم تؤخذ خسائر االضمحالل في
االعتبار.
 2-7-40استثمارات مالية متاحة للبيع
يتم اإلثبات المبدئي لالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وفى تاريخ القوائم المالية المجمعة يتم إدراج
التغير فى القيمة العادلة سواء كان ربح او خسارة ضمن حقوق الملكية المجمعة مباشرة فيما عدا خسائر
االضمحالل فى قيمة االستثمار يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل المجمعة وفى حالة استبعاد االستثمار
يتم إدراج الرباح والخسائر المجمعة والتى سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية المجمعة فى قائمة
الدخل المجمعة .ويتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع طبقاً لسعر التداول فى البورصة فى
سوق نشط فى تاريخ المركز المالى المجمع ،أما االستثما ارت التى ليس لها سعر تداول فى سوق نشط وال
تتوافر المعلومات الضرورية لتقييمها بأحد طرق التقييم الفنية فيتم إثباتها بالتكلفة.
 8-40االدوات المالية
تقوم المجموعة بتبويب االصول المالية غير المشتقة بين الفئات التالية :اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة
من خالل االرباح أو الخسائر ،استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،قروض ومديونيات ،واصول
مالية متاحة للبيع.
تقوم المجموعة بتبويب االلتزامات المالية غير المشتقة بين الفئات التالية :التزامات مالية مقيمة بالقيمة
العادلة من خالل الرباح أو الخسائر وفئه التزامات مالية اخري.
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 1-8-40االصول المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة – االعتراف والقياس
تقوم المجموعة باالعتراف االولي بالقروض والمديونيات وادوات الدين المصدرة في تاريخ نشأتها ،جميع
االصول وااللتزامات المالية االخرى يتم االعتراف بهم اوليا في تاريخ المعاملة عندما تصبح المجموعة
طرفا في االحكام التعاقدية لألداة المالية.
تقوم المجموعة باستبعاد االصل المالي عندما تنتهي فترة سريان الحق التعاقدي في الحصول على تدفقات
نقدية من االصل المالي ،او قامت بتحويل الحق التعاقدي الستالم التدفقات النقدية من االصل المالي في
معاملة تم فيها تحويل كل مخاطر ومنافع ملكية االصل المالي بصورة جوهرية .او إذا لم تقم المجموعة
بتحويل او االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكية االصل المالي ولم تحتفظ المجموعة على
االصل المحول ،على أن تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزامات الناشئة او
المحتفظ بها عند التحويل.
تستبعد المجموعة االلتزام المالي عندما ينتهي اما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة بالعقد.
يتم عمل مقاصة بين أصل والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المركز المالى عندما وفقط تمتلك
المجموعة الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ولديها النية اما إلجراء
االلتزم في ان واحد.
ا
التسوية على اساس صافي المبالغ او االعتراف بالصل وتسوية
 2-8-40االصول المالية غير المشتقة – القياس
1-2-8-40األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
يتم تبويب االصل المالي بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبويبه كأصل محتفظ به
لغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف االولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ،
تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االصل المالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح
او الخسائر عند تكبدها.
تقاس االصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف
بالتغيرات في القيمة العادلة متضمنه اي عوائد او توزيعات أرباح أسهم في االرباح او الخسائر .
2-2-8-40األصول المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة
باقتناء او اصدار االصل المالي  .بعد االعت ارف االولي ،يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
 3-2-8-40القروض والمديونيات
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة
باقتناء او اصدار االصل المالي .بعد االعتراف االولي ،يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
 4-2-8-40األصول المالية المتاحة للبيع
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة
باقتناء او اصدار االصل المالي .بعد االعت ارف االولي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة (فيما عدا الستثمارات
الغير مدرجة ببورصة الراق المالية) ،ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بخالف خسائر
االضمحالل واثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية لدوات الدين ضمن بنود الدخل الشامل
االخر ويدرج الرصيد الت اركمى ضمن حقوق الملكية ببند أحتياطى القيمة العادلة ،وعن استبعاد هذه
االصول يتم اعادة تبويب االرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخر
سابقا الى االرباح او الخسائر.
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إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
 3-8-40االلتزامات المالية غير المشتقة – القياس
يتم تبويب االلتزام المالي بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر اذا تم تبويبه كالتزام محتفظ به
لغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف االولي ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ،
تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام المالي يتم االعت ارف بها مباشرة ضمن االرباح او
الخسائر عند تكبدها.
 9-40االعمال تحت التنفيذ
يتم تجميع كافة التكاليف المرتبطة بأعمال تحت التنفيذ لحين اتمام هذه العمال وتثبت قيمة العمال
تحت التنفيذ بالمركز المالى المجمع بالتكلفة.
 10-40استثمارات مالية (أذون خزانة)
تثبت عمليات شراء اذون الخزانة وشهادات ايداع البنك المركزى بالقيمة االسمية مخصوماً منها العوائد
التى لم تستحق بعد وتدرج ببند منفصل بقائمة المركز المالى  ,وما يستحق منها خالل ثالثة أشهر من
تاريخ الشراء يتم اضافته على النقدية بالصندوق ولدى البنوك للوصول لقيمة النقدية وما فى حكمها فى
تاريخ المركز المالى وذلك لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية طبقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.
 11-40االصول المحتفظ بها بغرض البيع
يتم تبويب الصول غير المتداولة أو المجموعة الجاري التخلص منها التى تتضمن أصول والتزامات
محتفظ بها بغرض البيع ،إذا كان مرجحاً بدرجة عالية أن يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسى من
خالل البيع و ليس من اإلستمرار فى استخدامها.
يتم قياس هذه الصول أو مجموعات الصول الجارى التخلص منها بصفة عامة بقيمتها الدفترية أو القيمة
العادلة ناقصاً تكلفة البيع أيهما أقل.
يتم تحميل الشهرة أوال بأى خسائر اضمحالل متعلقة بالمجموعات الجارى التخلص منها ثم يتم تحميل
باقى الخسارة بنسبة وتناسب على باقى الصول وااللتزامات  ،واستثناء من ذلك  ،ال يتم تحميل خسائر
اضمحالل على المخزون والصول المالية والصول الضريبية المؤجلة والتى يتم الستمرار فى قياسهم
وفقا للسياسات المحاسبية الخرى للمجموعة.
يتم اإلعتراف بخسائر الضمحالل عند التبويب الولى لألصول المحتفظ بها بغرض البيع أو التوزيع
وكذلك الرباح أو الخسائر الالحقة والخاصة بإعادة القياس بقائمة الدخل المجمعة.
عند التبويب كأصول محتفظ بها بغرض البيع ال يتم إجراء اهالك لألصول الثابتة أو أستهالك الصول
غير الملموسة ويتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية لألستثمارات التى يتم المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية.
 12-40المخزون
يتم إثبات المخزون من الخامات ومستلزمات التشغيل ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار بالتكلفة أو
صافي القيمة االستردادية (أيهما اقل) ويتم احتساب التكلفة على أساس الوارد أوالً يصرف أوالً وتشمل
التكلفة كافة المصروفات التي تتحملها الشركة للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته ال ارهنة .وتتمثل
صافي القيمة االستردادية في سعر البيع المتوقع من خالل النشاط العادي بعد خصم التكلفة التقديرية
الالزمة إلتمام عملية البيع.
يتم تقييم المخزون من اإلنتاج غير التام بالتكلفة طبقا لخر مرحلة وصل إليها هذا اإلنتاج أو صافى
القيمة االستردادية (أيهما اقل).
يتم تقييم المخزون من اإلنتاج التام بالتكلفة أو صافي القيمة االستردادية أيهما أقل .وتتضمن التكلفة
الصناعية تكلفة الخامات والجور المباشرة مضافاً إليها نصيب عادل من المصروفات الصناعية بناء
علي مستوي الطاقة التشغيلية العادية.
 13-40العمالء والمدينون وأوراق قبض
يتم اثبات المدينون و االرصدة المدينة االخرى بالتكلفة ناقصا منها اى إضمحالل فى قيمتها.
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 14-40النقدية وما في حكمها
لغراض إعداد قائمة التدفقات النقديه المجمعة ،فإن النقديه وما فى حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك
والصندوق و الودائع تحت الطلب والتى ال يزيد أجلها عن ثالثة أشهر وكذا أرصدة البنوك سحب على
المكشوف التى يتم سدادها عند الطلب وتعد جزءا مكمالً لنظام إدارة أموال الشركة.
 15-40االضمحالل
أ-

األصول المالية غير المشتقه
االصول المالية غير المبوبة المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بما في الحصص التي يتم
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية تقوم المجموعة في تاريخ نهاية كل سنه ماليه بتقدير ما اذا هناك
دليل موضوعى علي اضمحالل في قيمتها.
االصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
يتم قياس خسارة االضمحالل المتعلقة باصل مالي تم قياسه بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة الدفترية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي لألصل  .يتم قياس خسائر
اإلضمحالل المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع بإستخدام القيمة العادلة السائدة.
إجرء أختبار اإلضمحالل لألصول المالية الهامة بذاتها علي مستوي كل أصل بصفة مستقلة وبالنسبة
يتم ا
لألصول المالية الخرى فإنه يتم إجراء إختبار الضمحالل علي مستوي كل مجموعة لألصول المالية
المتبقية علي مستوي المجموعات التي تشترك في خصائص خطر اإلئتمان .يتم العتراف بكافة خسائر
اإلضمحالل في قائمة الدخل ،هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة
مسبقاً ضمن حقوق الملكية إلي قائمة الدخل.
االصول المالية المتاحة للبيع

يتم االعتراف بخسائر االضمحالل في االصول المالية المتاحة للبيع باعادة تبويب الخسائر التى تم
االعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل الشامل االخر والمدرجة ضمن حقوق الملكية ويعترف بها فى
االرباح والخسائر ويمثل مبلغ الخسارة المجمعة الفرق بين تكلفة االقتناء (بالصافى) والقيمة العادلة
مخصوماً منها اي أضمحالل سبق االعتراف به في االرباح والخسائر.
عند زيادة القيمة العادلة لداة دين مبوبة كمتاحة للبيع في اي فترة الحقة وكانت هذه الزيادة ذات عالقة
بدرجة موضوعية بحدث وقع بعد االعت ارف بخسارة االضمحالل عندئذ يتم رد خسارة أضمحالل القيمة في
االرباح والخسائر.
االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

تقاس خسائر االضمحالل في االستثمارات اللتي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بمقارنة القيمة
الدفترية بالقيمة القابلة لالسترداد ويتم االعت ارف بخسائر االضمحالل في االرباح والخسائر ويتم عكس
خسارة االضمحالل عند حدوث تغيرات تفضيلية فى التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة االستردادية
ب -االصول غير المالية
في تاريخ نهاية كل سنة مالية ،تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة
واالصول الضريبية المؤجلة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر لالضمحالل .واذا كان االمر كذلك تقوم
الشركة بعمل تقدير للقيمة اإلستردادية لألصل .يتم أجراء أختبار االضمحالل للشهرة سنوياً.
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إلجراء اختبار اضمحالل القيمة لصل يتم تجميع االصول معا الي أصغر مجموعة اصول تتضمن
االصل والتي تولد تدفقات نقدية داخلة من االستعمال المستمر ومستقلة الى حد كبير عن التدفقات النقدية
الداخلة من االصول االخرى او مجموعات االصول (وحدات توليد النقد).
يتم توزيع الشهرة المكتسبة عند تجميع االعمال علي الوحدات التى تولد النقد او مجموعة هذه الوحدات
لدي الشركة المقتنية والمتوقع منها االستفادة من عملية التجميع.
تتمثل القيمة االستردادية لألصل او للوحدة المولدة للنقد فى قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع او قيمته
االستخدامية ايهما أكبر ،القيمة االستخدامية لألصل هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل الض ارئب الذي يعكس تقدي ارت السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة توليد النقد.
يتم االعتراف بخسارة االضمحالل اذا كانت القيمة الدفترية لالصل او الوحدة المولدة للنقد اكبر من قيمته
االستردادية.
يتم االعتراف بخسارة االضمحالل في االرباح والخسائر ويتم توزيعها اوالً لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة
الموزعة علي وحدات توليد النقد ثم تخفيض االصول االخرى بالتناسب علي اساس القيمة الدفترية لكل
اصل في الوحدة.
ال يتم عكس الخسارة الناتجة عن اضمحالل قيمة الشهرة فى فترة الحقة .بالنسبة لالصول االخرى يتم
عكس خسائر االضمحالل للمدى التى ال تتعدى القيمة الدفترية اللذى كان سيتم تحديدها لالصل
(بالصافي) مالم يتم االعت ارف بخسائر أضمحالل في السنوات السابقة.
 16-40عقود التاجير
عقود تأجير تمويلى (عمليات البيع وأعادة االستئجار):
اذا قامت المنشأة (البائع المستأجر) بتحويل أصل لمنشأة أخرى (المشترى المؤجر) وأعادة أستئجار هذا
االصل مرة أخرى يجب على المنشأة تحديد ما اذا كان تحويل االصل يتم المحاسبة عنه على أن عملية
بيع لهذا االصل ام ال .
فى حالة أن تحويل االصل ليست عملية :
يجب على البائع المستأجر االستمرار فى االعتراف باالصل المحول  ،ويجب عليه االعتراف بالتزام مالى
يساوى متحصالت التحويل .
 17-40رأس المال
أ-

األسهم العاديه
يتم إثبات التكاليف المباشرة المتعلقة بأصدار السهم العادية وخيارات الكتتاب فى السهم كتخفيض من
حقوق الملكية.

ب-

إعادة شراء واعادة إصدار أسهم رأس المال
عند إعادة شراء أسهم رأس المال المصدر فأنه يتم العتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والمتضمن
كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الشراء ،يتم تصنيفها كأسهم خزينة وعرضها كتخفيض لحقوق
الملكية.
العترف بالمبلغ المحصل كزيادة فى حقوق المساهمين
ا
عند بيع أو إعادة إصدار أسهم الخزينة ،يتم
والفائض أو العجز الناتج عن المعاملة ضمن الحتياطيات.

ج-

توزيعات األرباح
يتم العت ارف بتوزيعات الرباح كالت ازم فى الفترة التى يتم فيها إعالن التوزيع بق ارر من الجمعية العامة
للشركة.
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 18-40القروض
يتم قياس القروض عند االعتراف الولى بالقيمة العادلة بالضافة الى التكاليف المتعلقة  ،بعد العتراف
الولى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 19-40موردون وأرصدة دائنة أخرى
يتم إثبات الدائنون والرصدة الدائنة الخرى بالتكلفة.
 20-40المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من
المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق
بة لمبلغ االلتزام  .واذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية
للنقود والمخاطر المتعلقة باإللت ازم إذا كان ذلك مالئماً .هذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات فى تاريخ
القوائم المالية وتعديلها عند الضرورة الظهار افضل تقدير حالى لها.
 21-40اإليــــــراد
تقاس اليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة عندما يكون هناك توقع كافى بتدفق
منافع أقتصادية مستقبلية للمنشأة وأنه يمكن قياس اليراد بشكل دقيق وال يتم العتراف باليراد فى حالة
عدم التأكد من أسترداد مقابل هذا اإليراد أو التكاليف المرتبطة به.
أ -إيرادات بيع السلع
يتم العتراف باليرادات عند أنتقال المخاطر و المنافع المتعلقة بملكية البضاعة المباعة الى المشترى
وذلك بعد قياس اليراد بشكل موثوق به والتأكد من أسترداد قيمة هذه البضاعة وتقدير التكاليف المرتبطة
بها كذلك المرتد منها بشكل موثوق به  ،مع عدم قدرة اإلدارة على إحداث أى تأثير الحق على البضاعة
المباعة  .فى حالة مبيعات التصدير يتم تحديد أنتقال المخاطر والمنافع للبضاعة المباعة وفقاً لشروط
الشحن.
ب -عائد األستثمارات
يتم االعتراف بإيراد توزيعات االرباح بقائمة الدخل فى التاريخ الذى ينشأ فية حق للشركة فى إستالم
توزيعات أرباح الشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اإلقتناء.
ج -أرباح بيع االستثمارات
يتم إثبات الرباح والخسائر الناتجة عن عملية بيع اإلستثمارات المالية بقائمة الدخل فى تاريخ حدوث
البيع وذلك بالفرق بين التكلفة وسعر البيع مطروحاً منه مصروفات وعموالت البيع.
د -الفوائد الدائنة
يتم االعت ارف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل على اساس نسبة زمنية أخذاً فى اإلعتبار معدل العائد
المستهدف على الصل وفقا لساس الستحقاق.
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 22-40المصروفات
أ-

مدفوعات اإليجار

يتم أثبات المدفوعات الخاصة باليجارات بقائمة الدخل المجمعة على مدار عمر العقد.

ب -تكلفة االقتراض

يتم العتراف بالفوائد المدينة والمرتبطة بقروض وتسهيالت أئتمانية بفوائد بقائمة الدخل المجمعة بأستخدام
طريقة سعر الفائدة الفعال وفقا لساس الستحقاق.

ج -نظام التأمينات والمعاشات

تساهم المجموعة فى نظام التأمينات الجتماعية الحكومى لصالح العاملين بها طبقا لقانون التأمينات
االجتماعيه ،يساهم العاملين والمجموعة بموجب هذا القانون فى النظام بنسبة ثابتة من الجور ويقتصر
التزام الشركة فى قيمة مساهمتها ،وتحمل مساهمات الشركة بقائمة الدخل وفقا لساس الستحقاق.

د -ضريبة الدخل

يتم العتراف بالضريبة الجارية كمصروف فى الرباح والخسائر المجمعة فيما عدا الحاالت التى تنشأ
عنها ضريبة متعلقة ببنود حقوق الملكية والتى يتم أثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية.

ه -الضرائب المؤجلة

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة بالقوائم المالية والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة
الدفترية لألصول وااللتزامات طبقاً لألساس المحاسبي وقيمتها طبقاً لألساس الضريبي  .هذا ويتم تحديد
قيمة الضريبة المؤجلة بناءاً على الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم الصول وااللتزامات  ،باستخدام
أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد القوائم المالية ويتم االعتراف بالصول الضريبية المؤجلة للمنشأة
عندما يكون هناك احتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خاللها
االنتفاع بهذا الصل ويتم تخفيض قيمة الصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه
المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التالية

 23-40االحتياطيات

طبقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام االساسي لشركات المجموعة يتم استقطاع نسبة  ٪5من صافي
االرباح السنوية لتكوين احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع .ويتم التوقف عن تجنيب هذة المبالغ متى بلغ
رصيد االحتياطي القانوني قد ار يوازي  ٪50من أرس مال الشركة المصدر .ومتى أنخفض رصيد
الحتياطى عن النسبة المذكورة يتعين العودة الى القتطاع مرة أخرى.
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االحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية

تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل الربع الول من عام  2020إلى إنتشار جائحة فيروس (كوفيد –
إضطربات في معظم اإلنشطة التجارية والقتصادية بشكل عام لذا من المحتمل
ا
 )19المستجد ،مما تسبب في
أن يكون لذلك تأثير جوهري علي عناصر الصول واللت ازمات والقيمة اإلستردادية لها وكذا نتائج العمال
بالقوائم المالية للشركة خالل الفترات القادمة باإلضافة إلي التأثير المحتمل علي توفير الخامات والمستلزمات
الالزمة لإلنتاج وعمليات التشغيل والطلب علي منتجات الشركة والسيولة المتوفرة لديها ،وتقوم الشركة حاليًا
بتقييم وتحديد حجم هذا التأثير علي القوائم المالية الحالية لها ،إال أنه في ظل حالة عدم اإلستقرار وحالة عدم
التأكد نتيجة الحداث الحالية فأن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسي علي المدي المتوقع والفترة
الزمنية التي ينتظر عندها إنتهاء ذلك الحدث ومايترتب عليه من آثار وهو ما يصعب تحديده في الوقت
الحالي.
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إصدارات جديدة وتعديالت تمت على معايير المحاسبة المصرية
قامت وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي بتاريخ  2019/3/18بإصدار القرار رقم  69لسنة  2019بتعديل
بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير اإلستثمار رقم  110لسنة  2015والتي
تتضمن بعض معايير المحاسبة الجديدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة وقد تم النشر بالوقائع
المصرية بتاريخ  7ابريل  2019وفيما يلي اهم هذه التعديالت:

المعايير الجديدة
او المعدلة
معيار محاسبة مصري
جديد ()47
"األدوات المالية"

ملخص ألهم التعديالت

التأثير المحتمل
على القوائم المالية

 -1يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ()47
"الدوات المالية" محل الموضوعات المقابلة في
معيار المحاسبة المصري رقم (" )26الدوات
المالية :االعتراف والقياس" ،وبالتالي تم تعديل
واعادة اصدار معيار المحاسبة المصري رقم ()26
بعد سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي
تناولها معيار ( )47الجديد وتحديد نطاق معيار
( )26المعدل للتعامل فقط مع حاالت محدودة من
محاسبة التغطية وفقًا الختيار المنشأة.

تاريخ التطبيق
يسري المعيار رقم ( )47على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  ،2020ويسمح بالتطبيق
المبكر ،بشرط تطبيق معايير
المحاسبة المصرية رقم ()1
و( )25و( )26و( )40المعدلين
 2019معًا في نفس التاريخ.

 -2طبقا لمتطلبات المعيار يتم تبوب الصول المالية
على أساس قياسها –الحقًا-إما بالتكلفة المستهلكة،
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو
بالقيمة العادلة من خالل الرباح أو الخسائر ،وذلك
طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدا ةر الصول المالية
وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
 -3تم استبدال نموذج الخسائر المحققة في قياس
االضمحالل لألصول المالية بنماذج الخسائر
االئتمانية المتوقعة والذي يتطلب قياس االضمحالل
لكل الصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة
والدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل االخر منذ لحظة االعتراف
االولي لتلك بغض النظر عند وجود مؤشر لحدث
الخسارة.
 -4بناء علي متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال من
المعايير التالية:
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )1عرض القوائمالمالية" المعدل 2019
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )4قائمة التدفقاتالنقدية"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )25الدواتالمالية :العرض"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )26الدواتالمالية :االعت ارف والقياس"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )40الدواتالمالية :اإلفصاحات"
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تقوم اإلدا ةر في الوقت
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.

تسري هذه التعديالت من تاريخ
تطبيق معيار ()47
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المعايير الجديدة
او المعدلة
معيار محاسبة مصري
جديد ()48
"اإليراد من العقود مع
العمالء"

معيار محاسبة مصري
جديد ()49
"عقود التأجير "

ملخص ألهم التعديالت
 -1يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ()48
"اإلي ارد من العقود مع العمالء" محل المعايير التالية
ويلغيها:
أ -معيار المحاسبة المصري رقم (" )8عقود
اإلنشاء" المعدل .2015
ب -معيار المحاسبة المصري رقم (" )11اإليراد"
المعدل .2015
 -1تم استخدام نموذج السيط ةر لالعتراف
بااليراد بدال من نموذج المنافع والمخاطر.
 -2يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية
للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا
كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف
وكذا االعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل
عند توافر شروط محددة.
 -3يتطلب المعيار ان يتوافر للعقد مضمون
تجاري لكي يتم االعتراف باإليراد.
 -4التوسع في متطلبات اإلفصاح والعرض.
 .1يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم ()49
"عقود اإليجار" محل معيار المحاسبة المصري رقم
(" )20القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات
التأجير التمويلي  2015ويلغيه.
 .2يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد بالنسبة للمؤجر
والمستأجر حيث يقوم المستأجر باالعت ارف بحق
االنتفاع الصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما
يعترف بالتزام والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات
االيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة  ،مع
االخذ في االعتبار انه ال يتم تصنيف عقود
االيجار بالنسبة للمستأجر عقد تأجير تشغيلي أو
أنه عقد تأجير تمويلي.
 .3بالنسبة للمؤجر يجب على المؤجر تصنيف كل
عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير
تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي.
 .4بالنسبة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر
االعتراف بالصول المحتفظ بها بموجب عقد
تأجير تمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها
على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي
لصافي اإلستثمار في عقد التأجير.
 .5بالنسبة لإليجار التشغيلي يجب على المؤجر
االعتراف بدفعات عقود التأجير من عقود التأجير
التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت
أو أي أساس منتظم آخر.
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التأثير المحتمل
على القوائم المالية
تقوم اإلدا ةر في الوقت
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.

تاريخ التطبيق
يسري المعيار رقم ( )48على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  ،2020ويسمح بالتطبيق
المبكر.

تقوم اإلدا ةر في الوقت يسري المعيار رقم ( )49على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم  1يناير  ،2020ويسمح بالتطبيق
المبكر إذا تم تطبيق معيار
المالية عند تطبيق
المحاسبة المصري رقم ()48
التعديل بالمعيار.
"االيراد من العقود مع العمالء"
 2019في نفس التوقيت.
وقد قامت الشركة
بتطبيق معيار المحاسبة باالستثناء من تاريخ السريان
أعاله ،يسري المعيار رقم
المصري رقم ()49
( 2019 )49على عقود
لسنة  2019لعقود
التأجير التي كانت تخضع
التأجير التي كانت
تخضع لقانون  95لسنة لقانون التأجير التمويلي رقم 95
 1995وتعديالته الذي لسنة  – 1995وتعديالته وكان
تم إالغاءه اوستبدل بقانون يتم معالجتها وفقًا لمعيار
المحاسبة المصري رقم ()20
 176لسنة .2018
"القواعد والمعايير المحاسبية
المتعلقة بعمليات التأجير
التمويلي" ،وكذلك عقود التأجير
التمويلي التي تنشأ في ظل
وتخضع لقانون تنظيم نشاطي
التأجير التمويلي والتخصيم رقم
 176لسنة  ،2018وذلك من
بداية فترة التقرير السنوي التي
تم فيها الغاء قانون  95لسنة
 95وصدور قانون  176لسنة
.2018
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التأثير المحتمل
على القوائم المالية

المعايير الجديدة
او المعدلة

ملخص ألهم التعديالت

معيار المحاسبة المصري
المعدل رقم ()38
"مزايا العاملين"

تم إضافة وتعديل بعض الفقرات وذلك لتعديل قواعد
المحاسبة عن تعديل وتقليص وتسوية نظام مزايا
العاملين.

تقوم اإلدا ةر في الوقت يسري المعيار رقم ( )38المعدل
على الفترات المالية التي تبدأ في
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم أو بعد  1يناير  ،2020ويسمح
بالتطبيق المبكر.
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.

معيار المحاسبة المصري
المعدل رقم ()42
"القوائم المالية المجمعة"

تم إضافة بعض الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت
اإلستثمارية من التجميع وقد ترتب على هذا التعديل
تعديل لبعض المعايير المرتبطة بموضوع المنشآت
اإلستثمارية وفيما يلي المعايير التي تم تعديلها:
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )15اإلفصاح عنالط ارف ذوي العالقة"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )17القوائم الماليةالمستقلة"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )18اإلستثمارات فيشركات شقيقة"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )24ضرائب الدخل" معيار المحاسبة المصري رقم (" )29تجميعالعمال"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )30القوائم الماليةالدورية"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )44اإلفصاح عنالحصص في المنشآت الخرى"

تقوم اإلدا ةر في الوقت يسري المعيار رقم ( )42المعدل
على الفترات المالية التي تبدأ في
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم أو بعد  1يناير  ،2020ويسمح
بالتطبيق المبكر.
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.
كما يتم تطبيق الفق ارت الجديدة أو
المعدلة بالنسبة للمعايير التي تم
تعديلها بموضوع المنشآت
اإلستثمارية في تاريخ سريان
معيار المحاسبة المصري رقم
(" )42القوائم المالية المجمعة"
المعدل . 2019

إصدار تفسير محاسبي
مصري رقم ()1
" ترتيبات امتيا ازت
الخدمات العامة"

يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل
المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من كيان عام
– الى – كيان خاص ،وذلك لتشييد وتشغيل وصيانة
البنية التحتية للمنافع العامة – مثل الطرق ،والكباري
والنفاق ،والمستشفيات ،والمطارات ،ومرافق توزيع
المياه ،وامدادات الطاقة وشبكات االتصاالت  ،...إلخ.
ويمنح هذا التفسير خيار االستمرار في تطبيق المعالجة
السابقة لترتيبات امتيا ازت الخدمة العامة القائمة قبل 1
يناير  2019للمنشآت التي كانت تعترف وتقوم بقياس
أصول هذه الترتيبات على أنها أصول ثابتة وفقًا لمعيار
المحاسبة المصري رقم (" )10االصول الثابتة
واهالكاتها" إلى حين انتهاء مدتها.

تقوم اإلدا ةر في الوقت يسري التفسير رقم ( )1على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم  1يناير . 2019
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.

معيار المحاسبة المصري
رقم ()22
" نصيب السهم في
األرباح"

تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم
المالية المستقلة أو المجمعة أو المنفردة المصد ةر لجميع
المنشأت.

تقوم اإلدا ةر في الوقت يتم تطبيق هذا التعديل على
الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
الحالي بتقييم الثر
المحتمل على القوائم  1يناير .2019
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.
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تاريخ التطبيق

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير2020
المعايير الجديدة
او المعدلة

ملخص ألهم التعديالت

التأثير المحتمل
على القوائم المالية

تاريخ التطبيق

معيار المحاسبة المصري
رقم ()34
" اإلستثمار العقاري"

 تم الغاء استخدام خيار نموذج القيمة العادلة لجميعالمنشأت عند القياس الالحق إلستثماراتها العقارية
وااللت ازم فقط بنموذج التكلفة ،مع إلزام صناديق
اإلستثمار العقاري فقط باستخدام نموذج القيمة العادلة
عند القياس الالحق لجميع أصولها العقارية .وبناء
على هذا التعديل فقد تم تعديل كال من:
 معيار المحاسبة المصرية رقم (" )32الصول غيرالمتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير
المستمرة.
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )31اضمحاللقيمة الصول"

معيار المحاسبة المصري
المعدل رقم ()4
"قائمة التدفقات النقدية"

يتطلب من المنشأة تقديم اإلفصاحات التي تمكن تقوم اإلدا ةر في الوقت يتم تطبيق هذا التعديل على
مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في االلتزامات الحالي بتقييم الثر الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
التي تنشأ من النشطة التمويلية ،بما في ذلك كال من المحتمل على القوائم  1يناير .2019
التغيرات الناشئة من تدفقات نقدية أو تغيرات غير نقدية .المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.
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تقوم اإلدا ةر في الوقت يتم تطبيق هذا التعديل على
الحالي بتقييم الثر الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
المحتمل على القوائم  1يناير .2019
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.

