
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   إلستشاراتوا إلستثماراتالعرفة لشركة  

 (  بنظام المنطقة الحرة العامة )شركة مساهمة مصرية
 )الشــركــة الــــدامــــجـــــــة(

 
 عليها   مراقب الحسابات   وتقرير   2019ديسمبر    10  في   القوائم المالية 

 اج ندم اإلب   بالترخيص   الحرة   والمناطق   لإلستثمار   العامة   الهيئة   قرار   لصدور 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   إلستشاراتوا إلستثماراتشركة العرفة ل

 (  بنظام المنطقة الحرة العامة )شركة مساهمة مصرية
 )الشــركــة الــــدامــــجـــــــة(

 
 عليها   مراقب الحسابات   وتقرير   2019ديسمبر    10  في   القوائم المالية 

 باالندماج   يص ترخ بال   لحرة ا   والمناطق   لإلستثمار   العامة   الهيئة   قرار   لصدور 
 
 
 

 الصفحة المحتويات                                                            
 

 2-1 مراقب الحساباتتقرير 
 

 3 فى تاريخ االندماج  قائمة المركز المالي
 

 4 للشركة الدامجة  قائمة الدخل 
 

 8-5 2019بر ديسم  10 وحتى 2018 ربو تكأ 31عن الفترة من  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 

 9 2019ديسمبر    10حتي    2019فبراير    األول من من  المالية    الفترة عن    قائمة التدفقات النقدية 
 

 34-10 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية و 
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   )الشركة الدامجة( إلستشاراتوا إلستثماراتشركة العرفة ل
 ة(ماعرة البنظام المنطقة الح مة مصرية)شركة مساه

  2019ديسمبر  10حتي  2019فبراير  األول منمن  المالية الفترةقائمة الدخل عن 
  

 

 

ــة   ــــرة المــالـي  من الفـت
   2019فبراير    األول من 

 2019ديسمبر    10  حتي 

 قائمة الدخل   
   الشركة الدامجة 

 من   المالية   السنة عن  
   2018االول من فبراير   

 2019يناير    31  حتي 
 ي ـــ ك ــ دوالر أمري   ي ـــ ك ــ دوالر أمري   

     اطإيرادات النش

 3  240 828   1  389 745  ج( -14-29)  إيرادات خدمات الدعم الفني 

 3 240 828   1 389 745   إجمالي إيرادات النشاط

 1  117 346     216 004  ( 4)  أخرى إيرادات

 ( 124 919)  ( 146 441) ( 5) ، ( 15-29)  مصروفات أخرى 

 ( 3 896 787)  ( 2 781 678) ( 6(،) 15-29)  مومية عو إدارية  توفامصر 

 336  468  (1 322 370)  النشاط )خسائر( أرباح  

 ( 2 772 917)  ( 3 539 861) ( 7أ(،) -15-29)  تمويليةمصروفات 

 8  830 393   16  834 857  ( 8(،) د -14-29)  تمويليةإيرادات 

 6 393  944   11 972 626   م/ العا ربح الفترةصافى 

 0.0134  0.0254 ( 16-29)  / سهم(   دوالر )   / العام   الفترة األرباح    ي ف هم  الس   نصيب 
 

  ( تعتبر متممة لهذه القوائم المالية. 34)   إلى (  10من ) في الصفحات  سياسات المحاسبية المرفقة  ل ا و   اإليضاحات  ▪
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   جة()الشركة الدام إلستشاراتوا اتستثمار إلالعرفة لشركة 
 (ةصرية م)شركة مساهم
 تاريخ االندماج 2019ديسمبر  10 حتى 2018أكتوبر  31عن الفترة من  لكيةملحقوق ا قائمة التغير في

 

 إيضاح 
 رأس المال 

  اتيياطاحت  المصدر والمدفوع
ألرباح/)الخسائر( ا 

  المرحلــة
 ىـــــصاف 

 اإلجـمـالـي  )خسائر(/ربح الفترة
 ريكيمأدوالر   دوالر أمريكي  كيأمرير دوال  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي رقم  

             2018أكتوبر    31الرصيد في  
   218  839 817     4  605 631   38 259  515  81 924  671  94 050  000  )دامجة(   إلستشارات وا   ات ستثمار إل شركة العرفة ل 

 ( 57 598 174)  ( 62 989 554)  2 205  420  185  960  3 000  000  ة( في صناعة المالبس الجاهزة  )مندمج   ستثمار شركة العرفة لإل 
   3  730 870   237 866   464  204  28  800  3 000  000  )مندمجة(   في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة   ستثمار شركة العرفة لإل 
 (  3 241 355)  ( 475 708)  ( 6 176 227)  410  580  3 000  000  في تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة  )مندمجة(   ستثمار شركة العرفة لإل 

  161 731 158   (58 621 765)  34 752 912  82 550 011  103 050 000    2018أكتوبر    31في    د ي ص الر 
           

           : مل الشا   الدخل 
حتي   2018صافي الربح / )الخسارة( عن الفترة المالية من أول نوفمبر 

 2019أول فبراير  
          

 1  788 313   1  788 313   --  --  --  ة( ج م ا )د   ارات إلستش وا   ات ستثمار إل ة ل عرف شركة ال 
 ( 79 245)  ( 79 245)  --  --  --  ة المالبس الجاهزة  )مندمجة( اع ن ص في    ستثمار شركة العرفة لإل 
 45 105   45 105   --  --  --  في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة )مندمجة(   ستثمار شركة العرفة لإل 

 ( 258 190)  ( 258 190)  --  --  --  المالبس الجاهزة  )مندمجة(   وتوزيع   ق في تسوي   ستثمار ة لإل العرف كة  ر ش 
     حتي   2018فمبر نو  من أول  إجمالي الدخل الشامل عن الفترة المالية 

 2019أول فبراير  
 --  --  --   983 495 1   983 495 1 

 163 227 141   (57 125 782)  34 752 912  82 550 011  103 050 000  مابعده 
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   )الشركة الدامجة( إلستشاراتوا اتستثمار إلشركة العرفة ل
 صرية(همة ماس)شركة م

 تاريخ االندماج 2019ديسمبر  10 حتى 2018أكتوبر  31رة من لفتعن ا يةقائمة التغير في حقوق الملك
 

 إيضاح 
 رأس المال 

 تياطيات حا  المصدر والمدفوع
ئر( اسالخح/)األربا 

  المرحلــة
 ىفـــــاص

 اإلجـمـالـي  )خسائر(/ربح الفترة
 كيدوالر أمري  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي رقم  
           2019في اول فبراير  صيدالر 

 220  628 130   6  393 944   38 259  515    81 924  671  94 050  000  )دامجة(  إلستشاراتوا اتستثمار إلشركة العرفة ل
 ( 57 677 419)  ( 63 068 799)  2 205  420  185  960  3 000  000  في صناعة المالبس الجاهزة  )مندمجة( ستثماركة العرفة لإلر ش

 3  775 975   282 971   464  204  28  800  3 000  000  في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة )مندمجة( ستثمارشركة العرفة لإل
 ( 3 499 545)  ( 733 898)  ( 6 176 227)  410  580  3 000  000  ق وتوزيع المالبس الجاهزة  )مندمجة(ويستفي  مارستثكة العرفة لإلر ش

 163 227 141   (57 125 782)  34 752 912  82 550 011  103 050 000  2019 ايراول فبر الرصيد في 
           

           والمناطق الحرة رماتثسالعامة لإلالهيئة تسويات 
 ( 71 904 096)  --  ( 62 904 096)  --  ( 9 000 000)  )دامجة(  إلستشاراتوا اتستثمار إلشركة العرفة ل
 25  626 289   --  25  626 289   --  --  في صناعة المالبس الجاهزة )مندمجة( مارستثلإل  شركة العرفة

 ( 1 636 777)  --  ( 1 636 777)  --  --  مجة(القمشة )مندسيج وانوالزل في صناعة الغ رثماستشركة العرفة لإل
 ( 655 537)  --  ( 655 537)  --  --  البس الجاهزة  )مندمجة(وزيع المتو في تسويق  ستثمارشركة العرفة لإل
 إلستشاراتوا اتستثمار إلات شركة العرفة لإستثمار إستبعاد قيمة 
زل في صناعة الغ رثماستإلة لعرفجة( في شركة ال )الشركة الدام

 المندمجة(  ج واالقمشة )الشركة يسوالن

 
--  -- 

 
(340 077 2 )  --  (340 077 2 ) 

 (50 647 461)  --  (41 647 461)  --  (9 000 000) (21) الحرة طق والمنا ستثماراجمالى تسويات الهيئة العامة لإل
 112 579 680   (57 125 782)  (6 894 549)  82 550 011  94 050 000   ما بعده
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  )الشركة الدامجة( إلستشاراتوا اتستثمار إلكة العرفة لر ش
 ة(ير )شركة مساهمة مص

 تاريخ االندماج 2019ديسمبر  10 حتى 2018أكتوبر  31 منفترة عن القائمة التغير في حقوق الملكية : تابع
 

 
 رأس المال 

  احتياطيات  المصدر والمدفوع
 

 ائرالخساألرباح / 
  ــةرحلالم

 ىـــــصاف 
 أرباح/(خسائر)

 اإلجـمـالـي  الفترة
 دوالر أمريكي  ر أمريكيالدو   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 112 579 680  ( 57 125 782)   (6 894 549)   82 550 011  94 050 000  والمناطق الحرة   ستثمار بعد تسويات الهيئة العامة لإل   2019ر  راي اول فب   الرصيد في 
 --  57 125 782         --  (57 125 782)   -- األحتياطيات الفترة بحساب    ر في خسائ إقفال صا 

 --  --  6 894 549  (6 894 549)   -- ات ل الخسائر المرحلة بحساب االحتياطي ا ف إق 

 --  6 393 944  --  (6 393 944)   -- 2019يناير    31حتي    2018أرباح الفترة من أول فبراير  
 000 050 94  736 135 12  --  944 393 6  680 579 112 

          الدخل الشامل اجمالى
          1920  ديسمبر   10فترة المالية المنتهية في  ال   ربح   / (  ئر خسا ) صافى  

 11 972 626   11 972 626   --  --  -- )دامجة(   إلستشارات وا   إلستثمارات شركة العرفة ل 
 59 238   59 238   --  --  -- زة )مندمجة(   ه ا بس الج في صناعة المال   مار ستث لإل   شركة العرفة 

 (10 811)   (10 811)   --  --  -- ة الغزل والنسيج واالقمشة )مندمجة( ع ا صن   في   ستثمار شركة العرفة لإل 
  1 736 438   1 736 438   --  --  -- في تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة )مندمجة(      ستثمار شركة العرفة لإل 

 13 757 491   13 757 491   --  --  -- الشامل خلي الدإجمال
          

          2019يناير  31منتهية في الية الالم ةلسنتوزيعات أرباح ا
 (72 700)   (6 393 944)   6 001 544   319 700   -- )دامجة(   إلستشارات وا   إلستثمارات شركة العرفة ل 
 --  (282 971)   268 821   14 150   -- واالقمشة )مندمجة(   ج ي ل والنس في صناعة الغز   مار ستث لإل   شركة العرفة 

 (72 700)   (6 676 915)   6 270 365   333 850   --  عاتاجمالى التوزي
 126 264 471  13 474 520   6 270 365   12 469 586  94 050 000  ما بعده
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   ()الشركة الدامجة تراشاستإلوا اتستثمار إلة لشركة العرف 
 مساهمة مصرية( ةك)شر 
 تاريخ االندماج 2019ديسمبر  10 ىتح 2018أكتوبر  31عن الفترة من قائمة التغير في حقوق الملكية : تابع

 

ضاح يا 
 رقم 

 رأس المال 
  اتاحتياطي  المصدر والمدفوع

 أرباح وخسائر 
  مــــرحـــلــــة

 ىـــــصاف 
 يمـالـجـإلا  ائر الفترة/العامسخ

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  الر أمريكيو د  مريكيدوالر أ  
           
  000 050 94  586 469 12  365 270 6   520 474 13   471 264 126 

 ( 72 000)  --  ( 72 000)  --  --  في الشركات الشقيقة اتستثمار إلأستبعادات ا
   151 896   --    151 896   --  --  ات على االرصدة  وي تس 

 526 607   --  526 607   --  -- ( 20) تسويات ناتجة عن عقود تأجير  
اعة الغزل  صن ي ف  ر ستثما ني الخاص بشركة العرفة لإل و قان  ي ط يا إقفال أحت 

 والنسيج واألقمشة )بعد اإلندماج( 
   (150 14 )   150 14    -- 

  --  (150 14)   653 620  --   503 606 
           
ــاإق  ــي ر( / رـبـــ ئال )خـســـ فــ ــة فــ ــرة المنتهيــ ــمبر  10ح الفتــ  2019ديســ

 -:للشركات المندمجة
          

 --  ( 59 238)  59 238   --  --  مندمجة(  زة )هفي صناعة المالبس الجا ستثمارة لإلفر علا شركة
 --  10 811   ( 10 811)  --  --  ة( ج واالقمشة )مندمج في صناعة الغزل والنسي   ستثمار شركة العرفة لإل 
 --  ( 1 736 438)  1  736 438   --  --  في تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة )مندمجة(      ستثمار شركة العرفة لإل 

  --  --   865 784 1  (865 784 1)  -- 
 --  282 971   (6 085 289)  5 802 318   --  تسويات علي األرصدة ألثبات تسويات الهيئة العامة للستثمار

  126 870 974   11 972 626   2 590 594   18 257 754   94 050 000   بعد التسويات   2019ديسمبر    10  ي رصيد ف ل ا 
 

 . عتبر متممة لهذه القوائم المالية( ت34( إلى )10سبية المرفقة بالصفحات من )لمحاا اإليضاحات والسياسات ▪
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   )الشركة الدامجة( راتاشستإلوا اتستثمار إلل شركة العرفة
 اهمة مصرية(مس ة)شرك

  2019ديسمبر  10حتي  2019فبراير  األول من من المالية  الفترةعن قائمة التدفقات النقدية 
 

للشركة قائمة التدفقات 
الدامجة بعد تسويات 

  السنةالهيئة عن 
من األول من  المالية 
 حتي 2018فبراير 
 2019يناير  31

 
ــة   ــــرة المــالـي  من الفـت

   2019فبراير    األول من 
 إيضـاح 2019ديسمبر    10  حتي 

 

  رقـــم ر أمريكـــــيالو د  ر أمريكـــــيالو د
 أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من     
      العام  /  ربح الفترةصافي   11  972  626    6  393  944  
 -يتم تسويته بما يلي:     
 الثابتة لصو ك األإهال ( 3) 59  668    114  669  
 يلية فوائد ومصروفات تمو  ( 7) 4  536  581    4  090  733  
 فوائد دائنة    ( 6  560  198)   ( 5  147  993) 
 أرباح راسمالية ( 4) ( 859  764)   ( 937  923) 
 تابعةت أرباح من شركات  توزيعا إيرادات   --  ( 863  844) 
 تسويات الهيئةوفقًا ل دة المدينة  اإلنخفاض في األرص   --  ( 64  116  780) 
 ات تابعةإستثمارات في شرك قيمة    التغير في   --  63  450  000  
 ترجمة األرصدة بالعمالت األجنبية وقفر  ( 8) ( 10  277  078)   ( 3  682  519) 
 (713  699 )   (165  128  1 )   
 التغيـــــر في:    

 المدينون ( 14) 2  093  181    3  637  528
 ذات عالقة  المستحق من أطراف ( 15-1) ( 6  977  415)   ( 4  679  184) 
 صدة دائنة ون وأر المورد ( 19) 2  463  008    2  192  099  
 مستحق ألطراف ذات عالقة  ( 15-2) ( 5  308  785)   10  495  891  
 غيلشتلاأنشطة في(  )المستخدمةالنقدية   ( 8  858  176)   10  946  621  
 تمويلية مدفوعة  فاترو مصائد و و ف ( 7) ( 4  845  135)   ( 4  167  968) 
       غيل أنشطة التش   احة من ت / الم   )المستخدمة في( النقدية    ي صاف   ( 13  703  311)   6  778  653  
 االستثمار   ةنشطألنقدية من التدفقات ا    
 مدفوعات نقدية القتناء أصول ثابتة  ( 3) ( 37  475)   ( 12  002) 

 ابعةت ت ا ك ر ش في  ية  ت مال تثمارا القتناء اس   نقديةمدفوعات   ( 11) ( 2  261  990)   --
 ة  مقبوضات توزيعات أرباح من شركات تابع   1  977  395    --

 ئد دائنة محصلة فوا   6  560  198    5  147  993
 متحصالت من أذون خزانة   --  10  051  321  
      مار ث ت س اال أنشطة    احة من المت   / )المستخدمة في(    صافي النقدية   6  238  128    15  187  312  
  التمويل أنشطة   نم النقدية التدفقات    
 ة  نئاالدالبنوك  ( 18) 22  229 610   19  104 517 
 ل قروض طويلة األجعات للفو مد  --  ( 8 864 972)
 وسط األجلمن قرض مت ددمسال ( 17) ( 4 635 695)  ( 2 528 561)
   مدفوعةزيعات أرباح و ت  ( 72 700)  ( 98 100)
   التمويل أنشطة  من لمتاحةاالنقدية  صافي  17 521 215   7 612 884 
 العام / الفترةل لخومافي حكمها  يةالنقدي ف  التغير صافي  13 745 458   29 578 849 
 بالعمالت األجنبية فروق ترجمة األرصدة  10  951  322    3  848  143  
 م/ العا الفترةأول  حكمها فيالنقدية وما  ( 16) 51  327  355    17  900  363  
 / العام الفترةأخر مها كحالنقدية وما في  ( 16) 72  334  709    51  327  355  

 
 . لية القوائم الما ( تعتبر متممة لهذه  34إلى )   ( 10من ) مرفقة بالصفحات  ل ا   ت المحاسبية ياسا والس   ات ح ا اإليض  ▪



 
 لدامجة( كة االشر ) ستشاراتإل عرفة للستثمارات واالة  شرك

   ة العامة(ر لح)شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة ا
 تاريخ االندماج 2019 ديسمبر 10في  المالية مة للقوائمات متمإيضاح
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 تهالشركة وأنشطنبذة عامة عن ا -1
 
  انونىقلا الكيان 1-1

م قانون ضمانات وفقا ألحكا -شركة مساهمة مصرية  - تشاراإلستت واستثمار إلل عرفةلا شركة تأسست -
  . ةر حال ناطقام المنظب 1997  ةن( لس8رقم ) ستثمارفز اإلاو وح

)شركة   –رة منطقة ح -اهمة مصرية شركة مس -بس الجاهزة للمالويسرية ركة السقرر مجلس ادارة الش -
ن )شركة قاسمة  شركتين مساهمتيالى  يم الشركةتقس 2005 يونيو 18لمنعقدة بتاريخ ا هتسل(  بجتابعة

أس المال المصدر  ر  ى ة فساهمالمنسب  وبنفسن يممناطق الحرة بذات المساهلامنقسمة ( بنظام   وشركة
كما فى  ةكر شلمات االتزارية ألصول و دفتلى أساس القيمة الان يتم التقسيم ع سيم وعلىيخ التقفى تار  للشركة

  ة شركمالية وتختص الفى األوراق ال ستثمارسمة بنشاط اإلالقا تص الشركةى أن تخعل،  2005يونيو  30
قدة ها المنعة بجلستة للشركمعية العامة غير العاديجلا قت واف ة وقداهز الجس بالمالمنقسمة بنشاط تصنيع ال

على   لنهائيةا وافقةم اعتماد اصدار المت دقو  ذكور.ة الممجلس االدار اح على اقتر  2005وبر أكت 14بتاريخ 
  . 2005نوفمبر  24  ىفوالمناطق الحرة  رستثمايئة العامة لإلسيم من قبل الهالتق قرار

بصحيفة  وتم التأشير بهذا التعديل  راتتشاإلسوا تاستثمار إلشركة العرفة ل ىل ة ا قاسمة اللشركسم ا ال يدتم تع -
     .  2006ناير ي 11فى  ستثماراإل

 .  1/2006/ 16ريخ تا ب 17426حت رقم  تجارى تاللسجل لتعديل للشركة بال ايجستتم  -
  

      سنة وتنتهى فى لكمن اير فبر  أول أ مندتب ةة المالية للشركة الدامجنسة ال االساسى للشركوفقًا للنظام  -
 (. 55لسنة التالية مادة ) ا منناير ي 31
 

 لسجل التجارى .با ليدالتع ل هذاتاريخ تسجي سنة تبدأ من 25 لشركةمدة ا -
 

ور / عالء تكمجلس االدارة الد مصر العربية ورئيسجمهورية  –ة نصر بمديننطقة الحرة ة المركالشر مق -
 . عرفه د و صأحمد عبد المق

 
 . 2020مارس  4شركة بتاريخ ارة المجلس إدة لإلصدار من ائم الماليو قتم إعتماد ال -

 
 رةبنظام المنطقة الح )شركة مساهمة مصرية( راتاشتسإلوا اتستثمار إلالعرفة ل  من شركة ج كلا إندما 1-2

ة  وشرك  ة(ج مس الجاهزة )شركة مندبمللاة في صناع ستثمارركة العرفة لإلشو جة( )شركة دامعامة ال
في  مارستثإلجة( وشركة العرفة لكة مندممشة )شر ج واألق في صناعة الغزل والنسي رامستثإلرفة لالع

 مندمجة(  ة كر شس الجاهزة )وزيع الملبتسويق وت
 

   2019يو ول ي  من  ول األ  يخ عتمد بتار لحرة والم اطق ا والمن  ستثمار امة لإل ع ة ال لهيئ ة المشكلة من ا صدر قرار اللجن 
 تاستثمار العرفة لإلشركة  مع ندماج بغرض اال تزامات الشركات التالية ل ا المبدئى ألصول و قدير لت ا  للتحقق من 

  الغزل فى صناعة  ستثمارإلالعرفة لع  كاًل من شركة م ةجمصرية( شركة داممساهمة )شركة  اتر تشاإلسوا
فى  ستثمارإللالعرفة وشركة ( مجةكة مندر شمنطقة حرة )رية( مساهمة مصكة )شر ة شوالنسيج واالقم
فى  ستثمارلإلرفة ( وشركة العشركة مندمجةطقة حرة )نم صرية(ة مساهمة مالجاهزة )شرك سبصناعة المال

رية  الدفتالقيم ك بوذل( شركة مندمجةة حرة ))شركة مساهمة مصرية( منطق ةز هيع المالبس الجايق وتوز تسو 
ندماج. اسًا لالسأ. المتخذة 2018رأكتوب 31 لشركات المندمجة في جة واماركة الد لمالية للشًا للقوائم ا فقو 

  2018 أكتوبر  31 مجة في ة الدا الشرك  إلستشارات ا و  ات ستثمار إل العرفة ل الملكية لشركة  ق افى حقو وتحديد ص 
ة وسبعمائألف خمسة وثالثون  سعمائةون وتن مليبعو ة وأر )مائة ست أمريكىر دوال 146 935 721 بمبلغ
س بة المالفى صناع ستثمارعرفة لإللا  في شركة األقليةى حقوق فاوصوعشرون دوالر أمريكى(  ى واحد

سعمائة احدى  تو  ن)احدى وثالثون مليو  يكىدوال امر  31 971 885 لغبمب عجزشركة مندمجة  الجاهزة
يج  سنل والز غاعة الصنى ف ستثمارة العرفة لإلوشرك ريكى(أم دوالرئة خمسة وثمانون ماانوسبعون وثم
وخمسون دوالر  وثالثة بعمائة )ستة عشرة ألف وس ىدوالر أمريك 16 753لغ بم شركة مندمجةواالقمشة 

ى شركة )الشركة الدامجة( ف  تشاراتسإلوا اتستثمار إلل العرفة ات شركةإستثمار يمة ق ادستبعأمريكى( بعد ا
  دوالر 2 077 340 والبالغة ندمجة(ركة الم)الشواالقمشة  الغزل والنسيجة اعصن فى مارتثسالعرفة لإل

فى   ستثمار فة لإل العر وشركة ر أمريكى عون دوالئة وأرببعة وسبعون ألف وثالثماسو  نان مليونثفقط ايكى )مر أ
دوالر أمريكى   3 896 892  غ بل بم جة( عجز مساهمة مصرية( )شركة مندم  ة ك ر لجاهزة )ش زيع المالبس ا تسويق وتو 

 يكى. ر ر أم وال د   نان وتسعون مائة اث وثمان   ف ل وتسعون أ ئة ستة  ما وثمان )ثالثة مليون  
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يد رأس مال  الموافقة على تحد تم  فقد  2019طس اغس  4 ريخ ة بتا ة للشرك ير عادي الجمعية العامة الغ  رار ق ل  وطبقاً  -

  وحدد  ( دوالر امريكى  يون مل خمسون ة و مائ ط )فق  ريكى دوالر أم  ن مليو  150المرخص به بمبلغ  ة ج م الشركة الدا 
ف  وتسعون مليون وخمسون أل  ة ع أرب )  ر أمريكى ال دو  94 050 000لمدفوع بمبلغ صدر وا م ل الشركة ا أس مال ر 

سهم(   ف ل ا  ن تان وخمسو ون مليون ومائ أربعمائة وسبع سهم )  470 250 000 عدد  ( موزع على امريكى  دوالر 
  ة ف العر ركة دامجة ش ال شركة ع صافى حقوق الملكية في ال جمو ى م ف  مثل والمت . يكى ت امر سن  20قيمة كل سهم 

من    شكلة اللجنة الم لتقرير  طبقًا    شركات المندمجة قلية بال أل ا وصافى حقوق  مجة  شركة دا   ت إلستشارا وا   ات ستثمار إل ل 
ناطق  والم  مار ستث إل مة ل ة العا يد الرئيس التنفيذي للهيئ س ل ا  ق الحرة بموجب قرار مناط وال  ستثمار العامة لإل الهيئة 
  والنسيج زل ة الغ صناع  فى  ر ة العرفة لإلستثما من شرك  ل اندماج ك ترخيص ب ال بشأن  2019لسنة  85رقم  الحرة 

م )مندمجة(  اهزة ش.م. المالبس الج ويق وتوزيع ى تس ستثمار ف إل لعرفة ل وشركة ا ش.م.م )مندمجة( ألقمشة ا و 
ات  ار إلستش مار وا شركة العرفة لإلستث   فى   جة( دم )من .م.م  الجاهزة ش   ستثمار فى صناعة المالبس إل ل   ة وشركة العرف 

  يخ كة بتار ري للشر ك في السجل التجا شير بذل أ ت وقد تم ال   ة نصر بمدين ة  م ا المناطق الحرة الع بنظام    ( م )دامجة ش.م. 
 . 2019بر  ديسم   10

 
 لشركة غرض ا 1-3
 

بية واالجنية مصر الرى االخ ال الشركاتفى رؤوس أمو  ستثمارة واإلير ادالمالية واال إلستشاراتمزاولة نشاط ا -
 . اهالفنى واالدارى ل  الدعم ميكات وتقدلة الشر يكادة هوالمساهمة فى اع

 
 المالية  قاببورصة االور يد الق 1-4
 

 رية . المصاق المالية األور  ببورصة الشركة مقيدة  -
 

    ةد القوائم الماليإعداأسس  -2
   

 المحاسبية والقوانين رييااللتزام بالمعا 2-1
 . العالقة ذات مصرية لا واللوائح انينقو وال  ةالمصري المحاسبة لمعايير قاً فو  ةليمالا ائم القو   إعداد يتم
   

  القياس سأس 2-2
ة  والمدرج متاحة للبيعلاالمالية  تامار ستثإلا ا ما عد ة فيلتاريخيس التكلفة االية على اسا ملأعدت القوائم ا

 مل األخر. لشال ادخال   خالل العادلة منلمبوبة بالقيمة المالية ا   لو صواأل  ة العادلةبالقيم
 

 عرض  العملة عملة التعامل و  2-3
  لية ماال اناتالبي وجميع ،للشركة املعتلا عملة  يمثل ي لذوا كيريمبالدوالر اال المالية ائمو ق ال عرض يتم

 .ر االمريكيواللد با المعروضة
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  واإلفتراضاتاستخدام التقديرات  2-4
يرات قدوالت دارة استخدام الحكم الشخصي اإل من ية مصر بة اليير المحاسة وفقا لمعالقوائم الماليا  د ايتطلب إعد -

يرادات وااللتزامات واإل لو وضة لألصمعر يم الوالق اتساثر على تطبيق السيالتي تؤ  الفتراضاتوا
نوعة. هذا  تم ىبرة السابقة وعوامل أخر ي ضوء الختعلقة بها ففتراضات المواال ت. تعد التقديراتاالمصروف و 

 ات.دير لتقا تلكة عن ائج الفعليوقد تختلف النت
 قة بها بصفه دوريه.لعات المتاالفتراضو  ديراتيتم إعادة مراجعة التق -
ر يؤثر كان التغيي ير فيها إذالتقدتي يتم تغيير اال ترةالف رات المحاســـــــبية فييديير في التقالتغاف بر عتإليتم ا -

 ر على كليهما.يؤثير غيالتكان  تقبلية إذارة التغيير والفترات المستف يى هذه الفترة فقط، أو فعل
 

 -:تاواإلفتراض تديراالتق هذه فيها والمستخدم بها خاصةلا واإليضاحات  نودبلا أهم يلي وفيما -
 
 ج(. -2  –23  ح رقم)إيضالثابتة ألصول ااألعمار اإلنتاجية ل ( 1
 (. 9 –23اح رقم  ضيإ)المالية وغير المالية  ل في قيمة األصولمحالاالض ( 2
 (. 18قم ضاح ر يلمالية )إاألدوات ا ( 3

 
 قياس القيمة العادلة 2-5

تاريخ القوائم  في مثيلة  المالية أو ألدوات مالية  ة ا ـــــوقية لألد لس يمة ا لق ا  ى أســـــاس ت المالية عل ا و مة العادلة لألد ي ق ل ديد ا يتم تح  -
،  ـول األص ك لتل الية لشـراء الح األصـول المالية بأسـعار ا  م ي ق بلية مقدرة. يتم تحديد بيع مستق  م أي تكاليف لية بدون خص الما 

 امات.  لتز لك اال بها ت ى  و س ية التي يمكن أن ت الحال   ر ا ة باألسع المالي   ات لتزام بينما يتم تحديد قيمة اال 
 

تقدير القيمة العادلة   فإنه يتم وات المالية العادلة لألد يمة لتحديد القــــطة وق نشــحالة عدم وجود ســــــ يف -
،  ً مؤخراأسـعار المعامالت التي تمت ار عتباالفي األخذ مختلفة مع تخدام أسـاليب التقييم الـساب

قات ــلوب التدفــــســـــــأ جوهريه ـــوره مشــــــــابهة بصـــــلا  ت األخرىدواية لألالحالة لدــاد بالقيمة العاــــــشر ـــــــتواالسـ
 .يهاعلاد االعتمقيم يمكن  ة أخرى للتقييم ينتج عنهاقير طأو أي   -ــــــــــومة المخصـــ النقدية
 

التدفقات النقدية   رديه يتم تقم فإنلتقييل بو خصــــــومة كأســــــلملاالنقدية تدفقات الـلوب عند اســــــتخدام أســـــ -
الســـائد  رعـ مستخدم في ضـــوء الســالخصم ال تحديد معدل إلدارة. ويتمات لدير أفضل تقى أساس بلية علالمستق

 وشروطها.بيعتها ط ن حيثلألدوات المالية المشـــابهة م يةالالموائم  تاريخ الق في الســـوق في
 



   شركة الدامجة(ل)ا ستشاراتإل فة للستثمارات واعر الشركة  
   لعامة(رة االح ام المنطقةظة بنركة مساهمة مصري)ش
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 (ي)بالصاف األصول الثابتة  -3
   ات  وتجهيز   تجديدات   أثاث ومعدات   ت ا ر سيا   نشاءات ى وا مبان   
 

إيضاح  
 م ـــ ـــ ـ ـ رق 

د  عن عقو ناتجة  
 التأجير  

نتقال سا وو    ـالـي ـم إج   في أماكن مستأجرة    ة ـ ـ ـ ي مكتب   ئل نقل وا 

 ريكي م أ دوالر    كي أمري   ر دوال   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   ريكي م ر أ دوال   
 1  057  424  507  121  270  635  279  668  --  2019 يرار فبالتكلفة في أول 

   1  706  906  --  --  --    1  706  906 ( 20)  التاجير  عقودات الناتجة عن  سويالت
 37  475  --  9  651  27  824  --   الفترة تافاإض
   2  801  805  507  121  280  286  307  492    1  706  906  2019ديسمبر  10ة في تكلفلا
         ◼   

 655  377  ◼ 151  944  253  178  250  255  --  2019 فبرايرل وأ هلك فياألمجمع 
 193  442  ◼ --  --  --  193  442 ( 20)  لتاجير اتجة عن عقود اات النالتسوي
 59  668  42  207  ◼ 3  834  13  627  --  فترةلاإهالك 

   908  487  ◼ 194  151  257  012  263  882  193  442  2019ديسمبر   10ي لك ف مجمع اإله
   1  893  318  312  970  23  274  43  610  1  513  464  2019ديسمبر  10القيمة الدفترية في  ىف صا

 402  047  355  177  17  457  29  413  --  2019يناير  31 يف  صافى القيمة الدفترية
            483  223  --  250  735  232  488  --  2019 رديسمب 10 عمل فيت زالت أصول مهلكة دفترياا وما

 1  045  422  ◼ 506  451    259  303  279  668  --  2018 يرفبراالتكلفة في أول 
 1  661  --  ◼ 1  661  --  --  الفترةإضافات 

 1  047  083  ◼ 506  451  260  964  279  668  --   2018 توبر أك 31التكلفة في 
         ◼   

 540  708  ◼ 101  265  245  122  194  321  --  2018 فبرايرأول  يك ف لهمجمع أ
 86  799  37  986  ◼ 6  863  41  950  --  ترةالفإهالك 

 627  507  ◼ 139  251  251  985  236  271  --  2018أكتوبر  31مجمع اإلهلك في 
 419  576  367  200  8  979  43  397  --  2018أكتوبر  31في  تريةف دالقيمة صافى ال

 
 امات.ل التز ان مقابوالتوجد أصول مرهونة كضم  لشركة لألصو ية الى ملكعل دال يوجد أي قيو  *
 .لة لهادا علفا جوهريًا عن القيمة اصول اختاللدفترية لأللف القيمة اتخت ال *

 ًا. دفتري طلةعم* ال توجد أصول 
 باًل.مستق تةثاب لأصو  ألقتناءتعاقدية  ارتبطات جدتو  ال *



 )الشركة الدامجة(  ستشاراتإل ات واالعرفة للستثمار   كةشر 
 مساهمة مصرية(   )شركة
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 ت أخرياداإير  -4
 2019ير  ينا   31  2019ديسمبر    10  
 دوالر أمريكي   ريكي أم   ر دوال  
 37  186  93  413  مقدمة للغير خدمات  رادات  ي إ 

 59  350  112  367  إيراد إيجارات
 937  923  --  باح رأسمالية ر أ 

 82  887  10  224  ي أخـــر 
  004  216  346  117  1 

 
 ريت أخــمصروفا -5

     
 29  767  56  184  علي اإليجارات   ٪ 50مة  ي ق 

 95  152  90  257  اإليراد علي    ٪ 1  قيمة 
  441  146  919  124 

 
 مية إدارية وعمو مصروفات  -6

     
 72  710  62  816  أجور ومرتبات 

 114  669  59  668  ك األصول الثابتة ال ه إ 
 1  506  322  212  864  ويلي التم   عات التأجير فو مد 

 2  203  086  2  446  330  أخري 
  678  781  2  787  896  3 

 
 ةيليتمو ات مصروف  -7

     
 2  772  917  3  539  861  نكية والت ب م ع فوائد مدينة ومصروفات و 

  861  539  3  917  772  2 
 
 ةيليو تم إيرادات -8

     
 5  147  874  6  560  198  نة فوائد دائ 
 3  682  519  10  274  659  نبية ت األج صدة بالعمال األر   ترجمة   فروق 
  857  834  16  393  830  8 
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 ير ملموسة ل غأصو -9
 2019يناير  31  2019ديسمبر  10  
 الشركة الدامجة     
  

 ماجتاريخ االند
  ة يئ ه ل بعد التسويات ا  

 تثمار س ل ل العامة  
 يكامريدوالر   دوالر امريكي  
 8 073  530  8 073  530  مات تجاريةالع

 8 073 530  8 073 530  2019مبر ديس 10فى الرصيد 
 

 شقيقة   ي شركاتف  اتإستثمار  -10
     
     ــــــــــــــــــانيبلا

 --  4 393  177  تكسدن جول
 Italian Shirts DMCC   900  10  900  10شركة 

 10 900  4 404 077  2019سمبر دي 10يد فى رصلا
 

 ة  بعتا ركاتشفي   تاإستثمار  -11

 نوني ا ق   شكل ل ا  فيها  اسم الشركة المستثمر  

 بة المساهمة س ن 
 ل ا في راس لم 

 1920مبر  ديس   10

  دد س م ل ا   نسبة 
  قيمة   من 

 المساهمه 

 ستثمار ة اال لف تك 
 فــــــــى 

 2019ديسمبر    10

 ستثمار تكلفة اال  
 ـــــى ــ فـ 

 2019ر  ي ا ن ي   31
 شركة الدامجة ال       

     
ة  تسويات الهيئ بعد   

 ار م ث لست مة ل ا الع 
 ى ك امري   دوالر   دوالر امريكى  ٪  ٪   

ظام  بن   م ش.م.  كريت للمالبس  كون   شركة 
 ق الحره لمناط ا 

91.64 100 464  771  31  464  771  31 

ظام  م بن ش.م.  السويسرية  للمالبس القطنية  
 ه المناطق الحر 

99.2 100 223  565  4  223  565  4 

م بنظام  م. ش.  ايجيبت تيلورنج 
 الحره المناطق  

99.4 100 060  008  16  060  008  16 

 --  1  888  764 100 99.49 ش.م.م    *** شيرتس ماكينك  فور    ل كريستا 
 1  181  090  1  181  090 25 49.2 ش.م.م  * البس الجاهزة للم   ى سافين 

 731  313  731  313 33.18 89.8 ش.م.م  ستري فاشون اند 
 --  961  036 100 99.50 ش.م.م  * * ة المالبس الجاهزة صناع كامجيت ل 

 40  445  40  445 100 59 م.م . ش    ة اهز الج   س ب المال   ق لتجارة وتسوي   البرتغال   ر مص 
EP Garments   39  777  39  777 100 60 غاليه برت   ه مساهم 

 970  180  970  180 100 96.97 ش.م.م  يوروميد للتجارة والتسويق 
 315  419  315  419 100 44.10 ش.م.م  يت هيد ا و   ة شرك 

 1  150  820  1  150  820 100 97.17 م م. ش.  زة لجاه ا البس  بورسعيد للم 
 18  848  000  18  848  000 100 99.20 م . ش.م  بس الجاهزة ية للمال السويسر 

 35  215  430  35  215  430 100 98.15 انجلترا  مجموعة بيرد 
 4  393  177  -- 100 43.94 مصر  جولدن تكس 

 115  230  398  113  687  021    2019ديسمبر    10صيد فى  الر 
 
 رملكيـة غيـ  ٪50بة ى نسـ لـ ا ةفاألضـاى للمالبس الجاهزه بة سافينكشر  مالرأس من  ٪49،2تمتلك الشركة نسبة  *

  لسويسرية للمالبس الجاهزة .ا –عة لتابمباشره عن طريق الشركة ا
  زة. ه ا ج ال  بس ال ميجيت لصناعة الم من اسهم شركة كا   ٪   50اذ على  ستحو اال ب  ة ك قامت الشر   2019يونيو   27بتاريخ  * * 

ح بصـ يرتس لتك شـ ماكينـ فـور  التسـ مـن اسـهم شـركة كري ٪  11.22بشراء كة ر شالقامت  2019سبتمبر  4بتاريخ  ***
 .٪  99.49ورة ذكركة الممال الشنسبة المساهمة فى رأس 
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 مشتركة في مشروعاتإستثمارات  -12
 
خاضعة ألحكام  ( م.م ش. )  المالبس الجاهزة  رأس مال شركة كامجيت لصناعة  ة في اهم س م ل ا مت الشركة ب ا ق 

وموقع ا ه ز ومرك ذية التنفي  والئحته  1997لسنة  8ر بالقانون رقم الصاد ار م ث ستإل ز ا قانون ضمانات وحواف 
 الجديدة.  طة بمدينة بني سويف المتوس   لصناعات منطقة ا ممارسة النشاط ب 

 
               عن دوالر أمريكي(  659 810يورو )المعادل لمبلغ  494 800 غلبة مة المساهموتبلغ قيم

المصدر   كة شر ال ال م من رأس  ٪ 49.5سبة مساهمة يورو بن 10 مسهية للبقيمة أسمسهم  49 480عدد 
  2012يناير  29في  2110رقم قًا لما هو ثابت بالتأشير بطلكامل يورو مدفوع با 1 000 000 غالبال

            اهرة تحت ق لار امستثكتب سجل تجاري إجل التجاري، والشركة مقيدة بمبالسة كر شلبصحيفة قيد ا 
 . 2012يناير  5تاريخ ب 55880رقم 
 

س المالب لصناعة من أسهم شركة كامجيت٪ 50 يلذ ع إلستحواكة باالشر  مت اق 2019يونيو  27بتاريخ 
   .٪99.5 المساهمة  بةنساهزة ليصبح إجمالي الج
 

 للبيع حة متا ةيلاات مإستثمار  -13

 فيها  اسم الشركة المستثمر  
  الشكل 
 ني القانو 

المساهمة    بة نس 
 في راس المال 

سدد من  نسبة الم 
 المساهمة مة  ي ق 

        تكلفة اإلستثمار في 
 2019  بر سم دي   01

   ي ف   الرصيد  
 2019يناير    31

 لدامجة ا   كة شر ل ا       
ة  بعد تسويات الهيئ       

 ثمار ة للست العام 
 30  860  30  860 100 ٪  ش.م.م  ستثمار العقاري  مية واإل ن ت ل ل شركة العاشر  

 30  860  30  860    2019ديسمبر    10د فى  الرصي 
 
بة تحديد عو لصا ر ظنالتكلفة ة وتم ادراجها بير بالبورصة المصة رجر مديغ  المالية المتاحة للبيع اتستثمار إلا *

 ا.عليه مدعترجة يالقيمة العادله لها بد
 

 اخري  ةنيدموارصدة  ونينمد -14
 2019 يناير 31  2019ديسمبر  10  
 جة الدام الشركة      
  

 تاريخ االندماج
  ة ت الهيئ بعد التسويا  

 العامة للستثمار 
 كىريامر الو د  دوالر امريكى  

 47 836   53 074   ئب ار مصلحة الض
 44  624 447   44  580 084   شركات مباعة   –ارصدة مدينة و ن ينو دم

 21  364 662   21  364 662   ة  ذات عالق  فاعمالء اطر 
 29 177   49 279   أوراق قبض  

 475 469     283 322   مصروفات مدفوعة مقدما
 1 488   1 619   تأمينات لدي الغير 

 17 621   17 313   ضمان  تاتأمين خطاب
 4  552 764     2  434 676   ة مدينة اخري  صدار 
   029 784 68    464 113 71 

     يخصم:
 ( 44 624 447)  ( 44 580 084)  خرى نون وأرصدة مدينة أخسائر اضمحالل فى المدي

 ( 998 020)  ( 998 020)  ةأرصدة مدين لالاضمح خسائر
 25 490 997    23 205 925   2019ديسمبر  10 فىد رصيلا
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 المعاملت مع األطراف ذوى العلقة -15

 
التي لشركة ومع الشركات معامالت الشركة مع مساهمي ا  القة في ع ل ا  طراف ذوى األ  ت مع مالمعا ل ال تتمث 

لهم نفوذ  ي الذ كة و ر ش اإلدارة العليا لل غير مباشر وأعضاء  باشر أو سواء بشكل م يمتلكها مساهمي الشركة 
 -الي: ت ل ا   حو ن ل ا وذلك على ا وسيطرة عليه   ي جوهر 

 
   مستحق من أطراف ذات علقة 15-1

 كة الشر إسم 
 فـــــــيالرصيد 

 2019مبر سيد 10
 فـــــــيالرصيد  

 2019ر يناي 31
 الشركة الدامجة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جندماالتاريخ ا 
 ئة ي ه بعد التسويات ال  

 العامة للستثمار   
 دوالر أمريكي  ريكيمأر الو د 

 509  539    2  527 398  ة القطني لمالبسالسويسرية ل
 19  718  21 238  ال لبرتغمصر ا

 121  484  1  813 299  لدن تكس لالصواف  و ج
 586  586  -- ك شيرتسكريستال فور ماكين

 236  650  193 703  زة لجاها كامجيت لصناعة المالبس
EP Garment  558 5  574  5 

 4 403  027  4  879 391  العقاري   ستثمارعرفة لإللا
 1  606  -- للغزل  هيد وايت

 --  256 623  رسعيد للمالبس الجاهزة و ب 
ITALIAN Shirts DMCC   538 5   538 5 

 240  -- باريل أ 
 5 889 962   9 702 748  2019ديسمبر  10رصيد في لا

 
 لقةف ذوي عار مستحق ألط 15-2

 2019يناير  31 ـــيفــــ الرصيد  2019ديسمبر  10 فـــــــي يدرصلا إسم الشركة 
 شركة الدامجة ل ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دوالر أمريكي  يكيأمر  ردوال  العامة للستثمار    يئة ات اله ي و د التس ع ب   تاريخ االندماج 
 12 235  916  8 938  258 ةسويسرية للمالبس الجاهز لا

 8  126  25  980 سويق ة والتيوروميد للتجار 
   961  154  955  669 ستريدنا فاشون

 2 384  824  2 384  684 زة البس الجاهسافيني للم
 905  411  55  802 هزة كونكريت للمالبس الجا
 5 675  007  5 229  432 ةاهز الج سبايجيبت تيلورنج للمال
 --  212  820 جاهزة لاس بالمكامجيت لصناعة ال

 2 982  809  2 988  499 روب شركة بيرد ج
 25 153 247  20 791 144 2019مبر ديس 10 يف  دالرصي

 
 مع الغير.فس أسس التعامل نب تتمرة ت العالقة خالل الفتمع األطراف ذا امالتجميع المع *
 

 دارة العليا للشركة.إلات مع أعضاء امالة معأي دجالتو  **
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 وما في حكمها  ةدينقلا -16
 2019اير ين 31  2019ديسمبر  10  
 ة شركة الدامج ل ا     
  

 اجاالندمتاريخ 
 ئة بعد التسويات الهي  

 ار العامة للستثم   
 دوالر امريكى  دوالر امريكى  

 48 432  896  70 995  335   عودائ – بنوك
 2 827  665  1 265  583  مدينة رية ت جابااسح –بنوك 
 66  794  73  791    قو دنالص نقدية

  51 327 355  72 334 709  2019ر ديسمب 10الرصيد في 
 االجل  توسط قرض م -17

  
قرض متوسط 

  جلاال
قرض متوسط 

 لاالج
 المتداولزء الج

 يريكر امدوال  دوالر امريكي  
     

دوالر   29 971 343ليه اجما الغ الب  ل المستخدم من قرض متوسط االج 
شراء  ل وي لتم العربي االفريقي الدولى " ش.م.م" ك بن ال  ن ركة م ممنوح للش 

سداد    ة البس الجاهزة وتم إعادة جدول ريت للم ك ن و ك ل شركة  أس ما من ر   ٪ 38
  الر على دو  21 071 343البالغ  2017/ 12/ 31ي قرض ف رصيد هذا ال 

 2021وليو  في ي تهي  تن   ة م أربعة أقساط سنوية غير متساوية القي 

403  321 6  684  585 7 

  7 585 684  6 321 403  2019ديسمبر  10 في ديصالر 
    دائنة ارصدة – البنوك -18

جل  ات من التسهيالت الجارية قصيرة اال سحوب م دوالر امريكي في ال  69 190 830غ قيمته يد البال بند الرص  ل ث يتم 
عر  بس ط تب ر م ائدة لك على أساس سعر ف ذ و ر األمريكي دوال بال  ية ل ح م ودائع الجل والممنوحة من البنوك ال  ن بضما 

  .  مريكي ر األ ال دو بال الليبور على المبالغ المسحوبة  
  موردون وارصدة دائنة أخـــري -19

 2019يناير  31  2019ر ديسمب 10 يضاحإ  البيــــــــــــــــان
 ة الشركة الدامج     
  

 خ االندماجير تا
 بعد التسويات الهيئة  

 مار ستث ة لل عام ل ا   
 يكيامر  دوالر  دوالر امريكي مــــــرق  

 2 170  835  --  سمالية مؤجلة أايرادات ر 
 41  189  48  207  ر للغينات تأمي

 81  473  46  388  ت مستحقة وفامصر 
 69  329  54  445   مارستثلإل الهيئة العامة
 462  789  40  994  أوراق دفع  

 7  548  2  248  إيرادات مقدمة 
 139  634  40  178  جار   اي  دعقو  – مستحقةئد فوا
 381  853  43  674  ة دائنة اخري  صدار 
 516  871  238  317  تحقة سممدينة ائد و ف

  3 871 521  514 451  2019ديسمبر  01د في الرصي
  تأجيرعقود ال إلتزامات -20

     ــان البيــــــــــــــ
 --  2 057  702 ( 21) إجمالي إلتزامات عقود التأجير 

     -يخصم:
 --  (  1 473 778)      أقساط تستحق خالل عام

 --   583 924   ألجلرصيد عقود التأجير طويلة ا
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 ريجعقود تأ -21
عادة اإلستئجار(جير ) بعقود تأ -21   نظام البيع وا 

 
عادة قامت الشركة    نصر،شركة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة لاى لمقر إستئجار المبنى االدار ببيع وا 

عقود موجب ب اً الجديدة، استئجارًا تمويليالقاهرة  –س املخا علتجما –مرين والمبنى االدارى بمنطقة المستث
كام القانون رقم  م "، وفقًا ألحمصر " ش.م.س للتاجير التمويلى كوربلي مع شركة ةمر تمويلى مبير تأج
 ألتى :د كايذية وتعديالتها، وبيانات هذه العقو والئحته التنف 1995لسنه  95
 

  نصر : نة  مة بمدي الحرة العا الشركة بالمنطقة    دارى لمقر اال ى  بن م ل ا بيع واعادة استئجار    -  3848عقد رقم  
الدارى المملوك لها بالمنطقة الحرة ر المبنى استئجابيبع واعادة ا شركةالت قام 2014/ 12/6بتاريخ 

  ب عقد تأجير بيانه كاألتى :مة بمدينة نصر بموجالعا
 ــانــــالبيــ

القيمة  
 التعاقدية 

الفوائد   
 المستحقة 

  دةم 
 ــد العق

 شراء قيمة ال 
 في نهاية العقد 

 قيمــــة 
 سنوي لالربع ا 

 أمريكي دوالر   كي دوالر أمري  بالشهر   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
 12/6/2014عقد من 

 12/6/2021حتي 
596 185 5  869 662 1  84   1  715 244 

          
  بالتجمع الخامس: ة المستثمرينمنطقبى ر بيع واعادة استئجار المبنى االدا - 4454قم د ر قع
المستثمرين ها بمنطقة ى االدارى المملوك لكة بيبع واعادة استئجار المبنمت الشر قا 15/2/2016ريخ بتا

  ير بيانه كاألتى :ديدة بموجب عقد تأجبالتجمع الخامس بالقاهرة الج
 البيــــــــان

مة  القي
 التعاقدية 

الفوائد   
 المستحقة 

مدة   
 د ـالعقـ

 الشراء  قيمة 
 هاية العقد في ن

 قيمــــة 
 نوي الربع الس

 أمريكي  دوالر  دوالر أمريكي   بالشهر   دوالر أمريكي   ريكي والر أم د 
حتي  15/2/2016قد من ع

15/2/2021 
261 353 1  595 388  60  1  093 87 

          
  الخاصة بمعيار عقود التأجير اليةالقواعد االنتق

الخاص بعقود  2019لسنة  49رقم ة المصري الخاصة بمعيار المحاسباالنتقالية  واعدقال طبقًا الحكام -
ون تم فيها الغاء قان فترة التقرير السنوي التي بداية عيار هو ي لهذا المتاريخ التطبيق االولالتأجير يكون 

والتخصيم   ويليملتاتعديالته وصدور قانون تنظيم نشاطي التأجير و  1995لسنة  95التأجير التمويلي رقم 
وكان يتم  1995 لسنة 95لتي كانت تخضع لقانون تأجير اعقود البالنسبة لوذلك  2018لسنة  176م رق

بية المتعلقة بعمليات التأجير د والمعايير المحاس)القواع 20المصري رقم  ةلمعيار المحاسب جتها طبقاً معال
  -وقد نتج عن ذلك التحول مايلي: يلي(التمو 
   2019يسمبر د 10  ـــان ــــــــالبيـــــ

   االندماج تاريخ  
   ريكيوالر امد  

   1 706  906  إثبات تكلفة المباني
   193  442  الكمجمع اإله إثبات

   2 057  702  ن عقود تأجيرإثبات إلتزامات ناتجة ع
   1 311  071  إلغاء إيرادات مؤجلة 

   252  719  إلغاء دفعات تأجير تمويلي
   526  607  ة باح المرحلاألر عديل في الت رأث

   1  167 932                   عموميةات إدارية و ي مصروففأثر التعديل 
   859 764                   إيرادات أخريفي يل أثر التعد
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 ال  الم رأس -22
 

 رأس المال المرخص به   22-1
، ورأس  ريكى( ن دوال أمليو ى )مائة وخمسون مكريون دوالر أمملي 150 أس مال الشركة المرخص بهدد ر ح

  تقرير اللجنة المشكلة طبقًا لجة كية فى الشركة الدامعن مجموع صافى حقوق المللمصدر عبارة مال الشركة ا
 ستثمارامة لإلذى للهيئة العتنفيرار السيد/ الرئيس الة بموجب قالحر  والمناطق ستثمارلإلئة العامة الهيمن 

   ارى بتاريخبالسجل التج  وقد تم التأشير بذلك بصحيفة قيد الشركة، 2019لسنة  127 مرقوالمناطق الحرة 
 . 2019ديسمبر  15
 

 فوعوالمدمصدر ال  المال رأس 22-2
 ة. الغير عادية للشرك ية العامةر الجمعالتعديل وفقًا لقرافوع بعد المدو در  بلغ رأس المال المص

سنت أمريكى للسهم  20بقيمة  سهم أسمى 470 250 000المصدر والمدفوع للشركة من  تكون رأس المالي
مجموع صافى   و عبارة عنيكى مسدد بالكامل وهدوالر أمر  94 050 000غ لالمصدر البا ورأس المال
والمناطق الحرة  مارستثمن الهيئة العامة لإلاللجنة المشكلة طبقًا لتقرير امجة لشركة الدفى اكية حقوق المل

 .2019لسنة   127الحرة رقم والمناطق  ستثمارلعامة لإللتنفيذى للهيئة ااس بموجب قرار السيد/ الرئي
 

  األحتياطيات -23

 2019ر يناي 31  2019مبر ديس 10  
 الشركة الدامجة     
 

 ماجريخ االندتا ايضاح
 ئة بعد التسويات الهي  

 تثمار العامة للس   
 دوالر امريكى  ريكىر امدوال رقـــم 
 11 245  529    17 367  547 ( 1-17) *قانونىالحتياطى اال

 890  207    890  207 ( 3-17) ( أسهم الخزينةى احتياطإحتياطيات أخــري )
 12 135 736  18 257 754  2019يسمبر د 10الرصيد فى 

     
   2019يوليو  3 والمعتمد بتاريخحرة ق الوالمناط ستثمارهيئة العامة لإلمن الكلة ار اللجنة المشصدر قر 
جة مع  كاًل من مصرية( شركة دام)شركة مساهمة  إلستشاراتوا ستثمارة لإلالعرفندماج شركة اب بالترخيص

ركة ش)منطقة حرة ( )شركة مساهمة مصرية شةقمواالزل والنسيج صناعة الغ فى  ستثمارة لإلف العر شركة 
شركة )رة حة منطق ة المالبس الجاهزة )شركة مساهمة مصرية(ناع صفى  ستثمارإلالعرفة لوشركة ( ةمندمج
نطقة حرة مية( بس الجاهزة )شركة مساهمة مصر يع المالفى تسويق وتوز  ستثماروشركة العرفة لإل (مندمجة

            والشركات المندمجة في  جة ركة الداملية للشية وفقًا للقوائم المالدفتر يم ابالقذلك و ( مندمجة شركة)
 اتستثمار إلالعرفة ل شركة ى حقوق الملكية لفصا. المتخذة أساسًا لالندماج. وتحديد 2018توبرأك 31
)مائة ستة   ر أمريكىدوال 146 935 721 بلغبم  2018أكتوبر  31لشركة الدامجة في ا إلستشاراتوا

وق ى حقوصافوعشرون دوالر أمريكى( ئة واحدى وثالثون ألف وسبعماوتسعمائة خمسة  ليونم ونوأربع
  31 971 885بمبلغ  عجزشركة مندمجة  المالبس الجاهزة عةفى صنا ستثمارالعرفة لإلية في شركة األقل
ى( ريكمر أوثمانون دوال نمائة خمسةدى وسبعون وثماحئة اثالثون مليون وتسعما)احدى و  امريكى ردوال

دوالر أمريكى  16 753 مبلغ شركة مندمجةالنسيج واالقمشة لغزل و ة افى صناع ستثماروشركة العرفة لإل
  شركة العرفة اتإستثمار ر أمريكى( بعد استبعاد قيمة ثالثة وخمسون دوالو ة )ستة عشرة ألف وسبعمائ

واالقمشة   صناعة الغزل والنسيج ىف ارستثمعرفة لإل فى شركة الشركة الدامجة( ل)ا تإلستشاراوا اتستثمار إلل
ة ئماى )فقط اثنان مليون وسبعة وسبعون ألف وثالثكأمريدوالر  2 077 340ندمجة( والبالغة لملشركة ا)ا

رية(  صمة مالبس الجاهزة )شركة مساهق وتوزيع المفى تسوي ستثماروشركة العرفة لإلأمريكى وأربعون دوالر 
عون ألف  تسة ستة و ون وثمانمائالر أمريكى )ثالثة مليو د 3 896 892مبلغ مجة( عجز ب)شركة مند

  أمريكى. والروثمانمائة اثنان وتسعون د
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قرار  فقة على والتى تم فيها الموا 2019 اغسطس  4 ريخعادية للشركة بتا يروطبقًا لقرار الجمعية العامة الغ
 وهو 2018وبر اكت  31ة والمندمجة فى دامج ت ال للشركا ية قيم الدفتر ك على اساس ال ذل ئة و اللجنة المشكلة من الهي 

 اتستثمار إلة ل فعر على رأس المال المرخص به لشركة ال االبقاءى ة علوالموافقلالندماج  اساساً المتخذ يخ التار 
لمال المصدر  ا رأس ليون دوالر امريكى وكذام 150اج قدره قبل االندم )الشركة الدامجة( إلستشاراتوا
دوالر   94 050 000 ج وقدرهاالندماقبل  (شركة الدامجة )ال إلستشاراتوا اتمار ستثإللة ركة العرف المدفوع لشو 
بقيمة مجة والشركات المندمجة ل من الشركة الداكل قيمة صافى حقوق الملكية لشركة وبين إجمالىل ريكىام

بحساب االحتياطات ر امريكى الدو  17 033 697 قدرهالبالغ والفرق  دوالر امريكى 111 083 697 مبلغ
 ة. كة الدامجبالشر 
 

دوالر امريكى يمثل  333 850غ بلكى موالر امريد 17 367 547انونى البالغ تضمن االحتياطى القي *
المحققة   2019يناير  31نتهية فى سنة المالية المعن الاالرباح من من نه ونى الذي تم تكوينقااالحتياطى ال

 ة للشركة. امة العاديعة الجمعير الرا لقوفقاً 
 

 لقانونى اطى ااألحتي 23-1
من صافى الربح السنوى   ٪ 5 جنيب، يتم ت كات والنظام األساسى للشركة تطلبات قوانين الشر طبقا لم -

 يتم التوزيع من هذا مصدر للشركة . المن رأس المال ال ٪50لى قانونى حتى يصل الا لتكوين االحتياطى
 ئر.ال أو تخفيض الخسادة رأس المالزي دامهأستخن يمك األحتياطى ولكن

 
 زينةسهم الخاحتياطى أ 23-2

 .  2008سهم والتي تم بيعها عام  11 396  151فى أرباح بيع أسهم خزينة لعدد يتمثل الرصيد  -
 

دارة المخاالماألدوات ا -24  طر المتعلقة بهالية وا 
 

 طر المالية صر المخاعنا 24-18
العادلة من   بالقيمةة مبوب ماليةل : اصو  التاليةئات الف بين قةشتالم يرغ الماليةل ب االصو بتبوي كةالشر تقوم 
ل  واصو ،  ومديونياتاالستحقاق ، قروض  تاريخحتى بها رباح أو الخسائر ، استثمارات محتفظ اال خالل 

 . الية متاحة للبيعم
 

العادلة   قيمةبال بةبو ية مالالتزامات م لية غير المشتقة بين الفئات التالية:مات الماتقوم الشركة بتبويب االلتزا
 . ري التزامات مالية اخ وفئه سائرالخألرباح أو من خالل ا

 
 االعتراف واالستبعاد  -غير المشتقة المالية  اماتاالصول المالية وااللتز  24-1-1

االصول   لدين المصدرة في تاريخ نشأتها ، جميعوادوات ا بالقروض والمديونيات  األولىف م الشركة باالعترا و تق 
ا تصبح الشركة طرفًا في اريخ المعاملة عندم ليًا في ت بهم أو  عترافاالالية االخرى يتم الم  امات تز الل ة وا لي الما 

 المالية.ية لألداة  عاقداالحكام الت
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على تدفقات نقدية   ي الحصول هي فترة سريان الحق التعاقدي ف المالي عندما تنت صل تقوم الشركة باستبعاد اال 
في معاملة  ل المالي نقدية من االص الستالم التدفقات ال قدي لتعا ا  حقل ال وي او قامت بتحمن االصل المالي ، 

او  يل وهرية . او إذا لم تقم الشركة بتحو ي بصورة جلمال تحويل كل مخاطر ومنافع ملكية االصل ا تم فيها 
ل ، الي ولم تحتفظ الشركة على االصل المحو االصل الم  ملكيةجوهري بكل مخاطر ومنافع االحتفاظ بشكل 

 بها عند التحويل. الناشئة او المحتفظ اللتزامات  الحقوق او ا  التزام بالناتج عن او    كأصل ط  فقترف  تع على أن  
 

 ه الواردة بالعقد.ئه او انتهاء مدت ا لغعندما ينتهى إما بالتخلص منه او ا   ام المالي اللتز تستبعد الشركة ا 
تمتلك فقط ا و دم عن نيه زااصة في المي صل مالي والتزام مالي وعرض صافي المق صة بين أ يتم عمل مقا 
إلجراء لنية إما ها ا مقاصة بين المبالغ المعترف بها ولدي بل للنفاذ إلجراء ال نوني القاًا الحق القاالشركة حالي 

 . وتسوية االلتزام في أن واحد   او االعتراف باألصل   لغالتسوية على اساس صافي المبا 
 

 القياس -لمشتقة ا غير المالية ولألصا 24-1-2
 
 رخسائلاو ا حبار الا  لخل نم ةلدلعاا بالقيمة مةلمقيا يةاللما ولألصا 24-1-2-1

  ه ب  ظ محتف   تبويبه  م ت إذا  ر لخسائ و ا ا  ح بار الا  ل خال  ن م  لة د لعا ا  بالقيمة  كمقيم  لمالي ا  ل ص ال ا  تبويب  يتم 
  ،  ر لخسائ ا او  ح با ر ال ا  ل خال  ن م  لة د لعا ا  بالقيمة س ليقا ولى األ  راف العت ا  د عن  تبويبه  م ت او  رة لمتاج ا  راض ألغ 
او  حبا ر الا  ن ضم  رة مباش بها راف العتا  يتم  لي لما ا  ل الص ا  دار ص او ا  ء اباقتن  رةمباش ة ط تب ر لم ا  ملة عالم ا  فة كل ت 
  بالقيمة ر لخسائاو ا  ح با ر ال ا  ل خال  ن م  لة د عا ل ا  بالقيمة  المقيمة  المالية  ول الص ا  س تقا. ها تكبد  د عن  ر لخسائ ا 
و ا ح با ر الا  في  م سه أ  ح بار أ  ات يع وز ت او  د ئ وا ع اي  منه متض لة د لعا ا  القيمة  في  بالتغيرات  راف العتا يتم و  لة د لعا ا 
 . ر لخسائ ا 

   
 قالستحقاا تاريخ حتى هاب ظلمحتفا ولألصا 24-1-2-2

 رةمباش  ة طتب ر لما  ملة لمعا ا  تكلفة  لى ا  ة اف باإلض  لة د لعا ا  بالقيمة  األولى  راف عت ال ا  د عن  ول الص ا  ه ذ ه  قياس  
  طريقة  دام باستخ  هلكة لمست ا  فة لتكلبا  قياسها  يتم  ، األولى  راف العتا د بع . لمالي ا  ل الص ا  دار ص و ا ا ء باقتنا 

 . ية  الفعل   دة لفائ ا 
 

 ديونياتوالم روضلقا 24-1-2-3
 رةباش م  ة طتب ر لما  عاملة م ل ا  تكلفة  لى ا  باإلضافة  لة د لعا ا  القيمة ب  األولى  راف ت الع ا  د عن  ول الص ا  ه ذ ه  قياس  يتم 

  ة طريق  دام تخ اسب  كة هلالمست  تكلفة بال قياسها  يتم  ، األولى  راف العتا د بع . لمالي ا  ل الص ا  دار ص او ا  ء باقتنا 
 .   الفعلية   دة لفائ ا 
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 بيعلل لمتاحةا المالية األصول 24-1-2-4
 ةر مباش ة طتبر لم ا  ة ل ام لمعا  تكلفة  لى ا  باإلضافة  لة د لعا ا  مة بالقي ولى األ  راف العت ا  د عن  ول الص ا  ه ذه  قياس  يتم 

 فراعت ال ا  م يت و  لة د لعا ا  بالقيمة  قياسها  يتم ،  األولى  راف العت ا  د بع . ي لمال ا  ل الص ا  دار ص او ا  ء باقتنا 
  االجنبية ت لعمالا  رف ص  ر سعاا  في التغيرات  ر ثا وا  ل ال الضمح ا  ر ائ خس  ف بخال لة د ا لع ا  القيمة  في  رات لتغيبا 
 هذ ه  د ستبعا ا  ن ع ، و  لة د لعا ا  القيمة  ى ط يا احت في تجمع و  رالخ ا  ل لشام ا  ل خ د ل ا  ود بن ن ضم  ين الد  دوات أل 
 سابقاً ر ألخ ا  ل لشام ا  ل خ د ل ا  ود بن  ن ضم  بها  رفعت لما  المتراكمة  ر لخسائ او ا  حبا ر ال ا ويب تب  دة عا ا  يتم  ول الص ا 
 .ر لخسائ ا او    ح با ر ال ا   ى ل ا 

 
 القياس -لمشتقة ا غير المالية تمازااللتا 24-1-2-5

 به ظ محتف   تبويبه  م ت إذا  ر ائ لخس او ا  ح با ر ال ا  ل ال خ  ن م  لة د لعا ا  بالقيمة  كمقيم  لمالي ا  زام اللتا  يب تبو  يتم 
 ، ر لخسائ و ا ا  ح بار ال ا  ل خال  ن م  لة د لعا ا  مة قيبال ليقاس  األولى  اف ر العتا  د عن  تبويبه  م ت او  رة لمتاجا  راض ألغ 
او  ح با ر الا  ن ضم  رة اشمب  بها  راف العت ا  تم ي  لي لما ا  زام اللت ا  دار ص او ا  ء باقتنا رة اش مب  ة ط تب ر لم ا  معاملة ل ا  تكلفة 

 يمةبالق  ر لخسائاو ا  ح با ر ال ا  ل خال  ن م  لة د عال ا  بالقيمة  المقيمة  المالية  ت مازا اللتا  س تقا ، تكبدها  د ن ع  ر لخسائ ا 
 .    ر لخسائاو ا   ح بار ال ا   في   د ئ وا ف   ف و ر مص اي    متضمنة   لة د عا ل ا   القيمة   في   ت غيرابالت  راف عتال ا  ويتم   لة د لعا ا 
 
 ةط تب ر م  تكلفة  ى أ  منها  ماً و مخص  ة ل د ا لع ا بالقيمة  أولياً  قياسها  يتم رى الخ ا لمشتقة ا  ير غ  المالية  ت مازا اللتا 

  ستهلكةالم  كلفة بالت  ت ما زا اللتا  ه ذ ه  قياس  م يت ،  األولى  راف العت ا  د بع .  زاماللت ا  ر دا ص او ا  ء باقتنا  رة مباش 
 . لية  ع الف   دة لفائ ا   طريقة   م دا باستخ 

 
 المحتملة  االلتزامات -25

 
ير في  تابعة ولصالح الغ ل ا  لحساب الشركة وبعض شركاتها ي أصدرتها البنوك الت  بلغت قيمة خطابات الضمان 

 دوالر أمريكى.   10  269  545مبلغ    2019ديسمبر    10
 

 أرقام المقارنة   -26
 

 2019ير ينا 31ة فية الدامجكالمالية للشر  لقوائمالمالي تمثل ا مركزة القائمب ام المقارنة المدرجةأرق
امة لالستثمار عالالمحاسبية الخاصة بالهيئة التسويات مندمجة و ت الوبعد تاثيرها بأرصدة الشركا

 2018 أكتوبر 31 في دمجة قوائم المالية للشركات الدامجة والمن ل واتخاذ ا الندماج ل  لمناطق الحرة الخاص ا و 
وفقا للقوائم المالية شركة الدامجة لل ة الدخلمثل قائمتفترية وقائمة الدخل ماج بالقيم الدالندل سأسا
 .2019يناير  31في  تمدةعمال
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 اطق الحرة والمن ستثمارلإل ةامتسويات الهيئة الع -27
 

 البنـــــــــــــــد 

 ة فيرصداأل
 2018أكتوبر  31 

 قبل التقييم

م يياألرصدة طبقاا لتق 
  عامةال ةالهيئ
 في ستثمارلإل

 2018أكتوبر  31 

 
مة  ئة العاويات الهيتس

في  ستثمارالعامة لإل
 2018أكتوبر  31

 دوالر امريكي  الر امريكيدو   دوالر امريكي 
      ولة  ألصول غير المتداا

 --  419  576  419  576 أصول ثابتة )بالصافى( 
 --  8 073  530  8 073  530 أصول غير ملموسة  

 15  765 322   117 307  738  101 542  416 عة ي شركات تابات فمار ثإست
 ( 218 663)  30  860  249  523 ات مالية متاحة للبيع إستثمار 
 --  659  810  659  810 مشتركة  اتات في مشروعإستثمار 
 --  10  900  10  900 ة  ات في شركات شقيقإستثمار 

 15 546 659   126 502 414  110 955 755 ول غير المتداولة  اجمالى األص
      
      لة  ل المتداو صواأل

 ( 26 971 499)  25  949 171   52 920  670 مدينون وارصدة مدينة اخري  
 ( 1 545 281)  137 060  054  138 605  335 ذات عالقة   افمستحق من أطر 

 --  7 717  303  7 717  303 لشركة القابضة  ي اجار 
 --  Italian Shirts 538  5  538  5اف  طر مستحق من أ 

 ( 35 600 000)  --  35 600  000 ات ستثمار إ شراء مدينو
 --  44 364  668  44 364  668 حكمها  ا فيالنقدية وم
 (64 116 780)  215 096 734  279 213 514 صول المتداولة  ألا اجمالى

 (48 570 121)   341 599 148  390 169 269 اجمالى األصول
      
 --  13 907  087  13 907  087 متداولة  امات غير اللتز اال
 --  214 531  024  214 531  024 اللتزامات المتداولة ا

 --  228 438 111  228 438 111 ى االلتزاماتاجمال
      يخصم: 

      
 (48 570 121)   113 161 037  161 731 158 حقوق الملكية  
ة  عرف ل شركة ا  ات إستثمار استبعادات 

امجة(  لد )الشركة ا  إلستشارات ا و  ات ستثمار إل ل 
فى صناعة   ستثمار عرفة لإل شركة ال فى 

 مجة( واالقمشة )شركة مند سيج  الغزل والن 
--  (340 077 2 )  (340 077 2 ) 

  ات ستثمار إل لكية لشركة العرفة ل حقوق الم 
بنظام المناطق الحرة في         ت ارا إلستش وا 

 2018أكتوبر    31
158 731 161   697 083 111  (461 647 50) 
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 ييبالضر  الموقف -28
رسوم السارية  ل وا عة ألحكام قوانين الضرائب كة واالرباح الموز الشر ، ال تخضع بالبطاقة الضريبية للشركة ما ورد ل  طبقاً 
 . ( 2017لسنة    72نون  لقا   41والمستبدلة بالمادة    1997نة  لس   8قانون    35جمهورية مصر العربية )مادة  فى  
 

  ضريبة كسب العمل 28-1
ص السنوات من  رى فح وجا   وتم الربط النهائى   2013ط وحتى عام  ا لنش ية ا لعمل من بدا تم فحص ضريبة كسب ا 

 اعيد القانونية. ضريبة المستقطعة شهريًا فى المو سداد ال ختصة ، هذا ويتم م ال لدى المأمورية    2017/ 2014
 

 افة ضريبة الخصم واالض 28-2
ساب الضريبة فى  ح حت فة ت لخصم واالضا ى االدارة المركزية ل الخصم واألضافة ال  وريد ضريبة ت الشركة ب  تقوم

 .المواعيد القانونية 
 

 المحاسبية المتبعة   سياساتالهم أ -29
   

رات المالية المعروضة بهذه تم تطبيقها بشكل ثابت خالل الفتأدناه يمحاسبية الموضحة لا السياسات
 لمالية.القوائم ا

   
 العملت األجنبيةب المعاملت ترجمة 29-1

ل بسعر الصرف  لتعاملة اترجمة المعامالت األجنبية بعميتم  ،يكىألمر بالدوالر ا تمسك الشركة حساباتها
نبية يتم ترجمتها لعملة الطبيعة النقدية بالعمالت األج مات ذاتاألصول واأللتزا .تالسائد فى تواريخ المعامال

 المالية.  اد القوائمدفى تاريخ إعالصرف  التعامل بسعر
د القيمة  تحدي عند  لقيمة العادلة بسعر الصرف المستخدماا بياسهالتى يتم ق ة األصول واأللتزاماتيتم ترجم
 العادلة.  

لفة التاريخية بالعملة األجنبية النقدية التى يتم قياسها بالتك يعة غيرلتزامات ذات الطباأليتم ترجمة األصول و 
 عاملة.مالصرف فى تاريخ ال بسعر
 اف به عتر العملة الناتجة من ترجمة ما يتم األ روقاء فسائر بأستثنعملة فى األرباح والخاألعتراف بفروق ال يتم

 فى بنود الدخل الشامل األخر. 
 

 ابتة واإلهلك ثالاألصول  29-2
 

  والقياس األولى العتراف ا -أ
 يمتها.قضمحالل فى إمجمع األهالك وأى   األصول الثابته بالتكلفه مخصوما منهايتم األعترف ب
ذا كانت  المحاسبة  يتم  فإنهلثابته لها أعمار إنتاجية مختلفة، اول األصند من بنود المكونات الجوهريه لبوا 

 ته. ل الثابة( ضمن تلك األصو ييسعنها كبنود مستقلة )مكونات رئ
 ابته بقائمة الدخل. خسائر الناتجة من استبعاد األصول الثيتم األعتراف باألرباح وال

 
 اءللحقة على االقتناالتكاليف  -ب

شأ عنها تدفق منفعة أن ينوقع اء على األصل فقط  إذا كان من المتنقتى األالالحقة عل  يتم رسملة النفقات
ميع النفقات األخرى بقائمة المستقبلية لألصول ويتم اثبات جتصادية ادة المزايا األقيوز اقتصادية مستقبلية 

 روف عن تكبدها.الدخل كمص
 

 هلك اإل -ج
تكلفة األصل مخصوما منها قيمتها  ى ل فتتمثوالتى  –ك لثابته القابلة لإلهالالك قيمة األصول اهيتم إ

لكل نوع من أنواع األصول  المقدر العمر األنتاجى  رداوفقا لطريقة القسط الثابت وذلك على م –يدية لتخر ا
عمار األنتاجية ما يلى بيانا باأليألراضى. وفا دخل. ال يتم إهالك ه، و يتم تحميل اإلهالك على قائمة الالثابت
 . ل للفترة المالية والفترة المقارنةو ألصمن ارة لكل نوع المقد
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 يلى بيان االعمار اإلنتاجية المقدرة وفيما
 
 اإلنتاجي المقدرالعمر  صـــــــــــــل األ
 )سنـــة( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 50 اني بم
 5 ائل نقل وانتقالسو 

 16.66-2 أثاث ومعدات مكاتب 
 10 تجهيزات في أماكن مستاجرةو ات جديدت

 
  تأجيرد العقو  29-3

 
 -ة االستئجار( : دعاتأجير تمويلى )عمليات البيع وا  عقود  29-3-1

عادة استئجاتحويل أصل لمنشأة أخرى ) المشترى الممت المنشاة )البائع المستاجر( بإذا قا هذا   رؤجر( وا 
 م المحاسبة عنه على ان عملية بيع تل ياالصكان تحويل  المنشاة تحديد ما إذامرة أخرى يجب على  االصل

 ام ال.  االصل  هذال
 

 -:  ية بيعلعمفى حالة أن تحويل االصل ليست  29-3-2
مالى  بالتزاماف االعتر  راف باالصل المحول، ويجب عليهعتئع المستأجر االستمرار فى االلى البايجب ع

 التحويل وي متحصالتايس
 

 شقيقهفى شركات تابعه و  ات ر ستثماإلا 29-4
 اتهلفة وفى حالة حدوث إضمحالل دائم فى قيمبالتكيقة فى الشركات التابعة والشق اتستثمار إلا ثباتيتم أ

 ن. طبقا للدراسات التى تتم فى هذا الشأ –المحسوبة عن قيمتها الدفترية   األصول السوقيه أو قيمة
 

الدخل و ذلك   ئمةى قاو تحميله علحالل فى قيمة األصول بقيمة خسائر األضم ة الدفتريهميتم تعديل القي
 بحيث ال الفترات السابقة  ىف ويتم عكس قيمة األضمحالل السابق تسجيلهده ، لى حع إستثماربالنسبة لكل 

ة  محالل فى قيمل تسجيل خسائر األضعن صافى قيمتها األصلية قب اتستثمار إلتزيد القيمة الدفترية لهذه ا
 االصول. 
 

 لمشتركة  في المشروعات ا ات مار ستثإلا 29-5
ية  بغللي اتفاقات تعاقدية وتحتاج لموافقة األناء عها بالمشتركة هي الشركات التي تم تأسيس عاتمشرو ال

 متعلقة بإدارة الشركة . ستراتيجية المالية والقرارات الرات االإلتخاذ  القرا
 
 الية )أذون خزانة(  ات مإستثمار  29-6

نها العوائد وتدرج ببند منفصل مًا خصومة االسمية مبالقيم -إن وجدت  –ة شراء اذون الخزان تتثبت عمليا
فته على النقدية بالصندوق يتم اضامن تاريخ الشراء  هرالمالى , وما يستحق منها بعد ثالثة أش لمركزمة ابقائ

ئمة  ذلك لغرض اعداد قاو كز المالى ر حكمها فى تاريخ المالبنوك للوصول لقيمة النقدية وما فى ولدى 
 ايير المحاسبة المصرية . عم  لباتطبقًا لمتط التدفقات النقدية

 
 وأوراق قبض دينونوالمالعملء  29-7

ا وفقا لالرتباط ولة اال اذا كان تاريخ استحقاقهول متداوأوراق القبض كأص ونيتم إثبات العمالء والمدين
من االصول  الحالة يتم إدراجها ضفى هذه الدورية   ةائم الماليو الق شهر بعد تاريخ  12التعاقدى أكثر من 

  مباشرة للمعاملة، لا ا بالقيمة العادلة مضافا اليها التكلفةلى لهاالو ويتم القياس  القوائم المالية جل باأل ويلةط
اضمحالل   رخصوما منها اى خسائتهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلى ملقياس الالحق لها بالتكلفة المسويتم ا

 .  أ(-9 –23قيمتها ) ىف
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 مها  النقدية وما في حك 29-8
ندوق  صالى حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك و وما فديه قائمة التدفقات النقدية ، فإن النق دادض إعألغرا

شوف التى يتم  أشهر وكذا أرصدة البنوك سحب على المكوالتى ال يزيد أجلها عن ثالثة  ت الطلبوالودائع تح
 شركة. لنظام أدارة أموال الوتعد جزءا مكماًل  عند الطلب اسداده

 
 ل محلاالض 29-9

 
 المالية غير المشتقة  ألصولا -أ

و أكثر له تأثير ك حدث أيشير إلي أن هنا ي وعالمالي مضمحاًل إذا كان هناك دليل موض األصل بار يتم إعت
 ستخدام األصل.قات النقدية المستقبلية المقدرة من إسلبي علي التدف

 
بالفرق بين القيمة الدفترية   ةهلكلمستبالتكلفة ا ة باصل مالي تم قياسهاالضمحالل المتعلق قياس خسارة يتم
لي لألصل. يتم قياس خسائر دة الفعستخدام سعر الفائإب ة للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرةلحاليمة اوالقي

 ة.دادلة السائعبإستخدام القيمة الحالل المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع اإلضم
 

نسبة  وبالتها علي مستوي كل أصل بصفة مستقلة ابذ  هامةالمالية ال بار اإلضمحالل لألصوليتم إجراء أخت
كل مجموعة لألصول المالية   ي مستويبار األضمحالل علتإخلألصول المالية األخرى فإنه يتم إجراء 

ر  عتراف بكافة خسائ ألمان. يتم اتفي خصائص خطر اإلئ بقية علي مستوي المجموعات التي تشتركالمت
ح للبيع المثبتة ي متامال ويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصلحم تويت الدخل، هذا اإلضمحالل في قائمة

 إلي قائمة الدخل.  يةمسبقًا ضمن حقوق الملك
 

اف  ر لحدث وقع بعد األعتمكن ربط هذا اإللغاء بطريقة موضوعية لغاء خسائر اإلضمحالل إذا كان ييتم إ
 ونيه ألصول المالية التي تعتبر أداه مديأة و تهلكلتكلفة المسالمالية التي تقاس باإلضمحالل. األصول ابخسائر 

ضمحالل لألصول المالية المتاحة  ائر اإلعتراف بإلغاء خسألا األعتراف بااللغاء في قائمة الدخل. يتميتم 
 .ةباشرة بحقوق الملكيللبيع والتي تعتبر أداه حقوق ملكية م

 
 لماليةا ريغ ولألصا -ب

واالصول   كة للشر  اليةالم غيرلألصول  الدفترية القيماجعة ر بم شركةال، تقوم  ةماليكل فترة  نهاية ختاريفي 
بعمل  ةالشركتقوم  كذلكاالمر  كان واذا  الضمحالل.ن هناك مؤشر لكا ا إذما  لتحديدالمؤجلة  الضريبية

 . لألصل ديةاإلستردا يمةللق تقدير
 

  ل االصضمن وعة اصول تتصول معا الي أصغر مجماال يعتجم يتمألصل  ةيممحالل القضإلجراء اختبار ا
من   الداخلة  النقدية تقاعن التدف كبيرالمستمر ومستقلة الى حد  تعمالاالس داخلة من يةوالتي تولد تدفقات نقد

 (.  النقد توليددات وح) ول االخرى او مجموعات االصول االص
 

  ته قيم او البيع  يفتكالالعادلة ناقصًا  قيمتهدة للنقد فى للوحدة المو للألصل او  سترداديةاال القيمةتتمثل 
وقع المت ليةالمستقب ةديالنقللتدفقات  الحالية القيمةلألصل هي  داميةستخاال القيمة، أكبر  ايهما الستخداميةا

د و للنق الزمنية لقيمةل الجاريةالسوق  تقديرات يعكسب الذي ثها مخصومة بسعر خصم قبل الضرائحدو 
 النقد .  توليدوحدة الُمحددة لألصل أو  والمخاطر

 
 قيمتهمن  اكبرلوحدة المولدة للنقد أو ل لألصل الدفترية القيمة كانتاالضمحالل إذا  ارةبخس االعتراف يتم

وات السابقة لألصول األخرى في تاريخ اإلضمحالل المعترف بها في السن ة خسائر. يتم مراجع ديةادتر اإلس
سائر خأثر  سعك يتم عدم وجودها ت إلنخفاض الخسارة أوي حالة وجود مؤشرافو  . مستقلةلا  القوائم المالية 

)بعد  تحديدهاه التي كان سيتم تيم تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قلتي الود ااإلضمحالل وذلك في الحد
 إلعتراف بخسارة اإلضمحالل .   خصم األهالك( لو لم يتم ا

 
 انية مض والتسهيلت األئتالقرو  29-10

ف  عتراة الى التكاليف المتعلقة ، بعد األفضاباإل يمة العادلةاالعتراف األولى بالققياس القروض عند  ميت  
 ة  الفعلي ام طريقة الفائدةدتخولى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة بإساأل
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 األخرى الدائنون واألرصدة الدائنة 29-11

 التكلفة.بدة الدائنة األخرى يتم إثبات الدائنون واألرص  
 

 أس المـال  ر  29-12
 

 م العادية  األسه -أ
كتتاب فى األسهم كتخفيض من ت األياراالمتعلقة بأصدار األسهم العادية وخ  شرةلمباالتكاليف ا يتم إثبات

 ة.حقوق الملكي
 

عا -ب  ر أسهم رأس المالدة إصداإعادة شراء وا 
من ادة الشراء والمتضعدد مقابل إسعتراف بالمبلغ المء أسهم رأس المال المصدر فإنه يتم األعند إعادة شرا

ا كتخفيض لحقوق وعرضهينة ادة الشراء ، يتم تصنيفها كأسهم خز عبإ علقةباشرة والمتكافة التكاليف الم
 الملكية.

 
يادة فى حقوق المساهمين يتم اإلعتراف بالمبلغ المحصل كز زينة ، ة إصدار أسهم الخدعاعند بيع أو إ
 حتياطيات.ألاملة ضمن اعلعجز الناتج عن الموالفائض أو ا 

 
 وزيعات األرباح ت  -ج

ن التوزيع بقرار من الجمعية العامة  ا إعال فيه ألرباح كالتزام فى الفترة التى يتماات وزيعاألعتراف بتيتم 
 ة. كشر لل

 
 المخصصات 29-13

الماضي ويكون من ي قائم أو مستدل عليه نتيجة لحدث في المخصصات عند وجود التزام قانونإثبات  يتم
تزام ويمكن عمل تقدير موثوق بة لاالذلك امها لسداد ع اقتصادية يتم استخدتب عنه تدفق لمنافر حتمل أن يتمال
ذا كان ت اماللتز لغ المب د قيمة المخصصات بخصم التدفقات  تم تحديد جوهريًا فإنه يو نقثير القيمة الزمنية للأ. وا 

الزمنية للنقود الي للسوق للقيمة حالتقدير ال م قبل الضريبة يعكسالنقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خص
القوائم  رصيد المخصصات فى تاريخ اجعة م مر . هذا ويت زام إذا كان ذلك مالئماً تلإلة بااطر المتعلقوالمخ
 .  ظهار افضل تقدير حالى لهارورة الوتعديلها عند الض ة المالي

 
 راد  ــــياإل 29-14

   
  اتستثمار إلعائد ا -أ

تالم توزيعات سى إكة ففية حق للشر ى التاريخ الذى ينشأ اح بقائمة الدخل ف بزيعات االر و االعتراف بإيراد ت يتم
 المحققة بعد تاريخ اإلقتناء.يها و مر فأرباح الشركات المستث

 
 اتستثمار إلر( بيع ائساأرباح )خ -ب

ع يخ حدوث البيقائمة الدخل فى تار المالية ب اتستثمار إلعن عملية بيع ا إثبات األرباح والخسائر الناتجةيتم 
 وعموالت البيع . توفامصر  مطروحًا منهالتكلفة وسعر البيع  وذلك بالفرق بين

 
 عم الفنىت الدخدمااتعاب اإلدارة و  -ج

 الخدمة طبقًا لمبدأ اإلستحقاق. د تقديمالدعم الفنى بمجر  اتيتم إثبات اتعاب اإلدارة وخدم
 

 إيرادات الفوائد -د
 بارالعتأخذَا فى ا على أساس نسبة زمنية  ألساس االستحقاقاً الدخل وفق ةوائد الدائنة بقائميتم االعتراف بالف

 معدل العائد المستهدف على األصل. 
 

  روفاتالمص 29-15

 

 تكلفة االقتراض -أ
مة الدخل بإستخدام طريقة وتسهيالت أئتمانية بفوائد بقائ ة بقروضالمدينة والمرتبط ئديتم األعتراف بالفوا

 .اإلستحقاق سالفعال وفقًا ألسا سعر الفائدة
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 والمعاشات نظام التأمينات  -ج

 
طبقًا لقانون التأمينات بها  مليننات األجتماعية الحكومى لصالح العايتأمم الشركة فى نظاتساهم ال

ابتة من األجور ويقتصر التزام  ب هذا القانون فى النظام بنسبة ثة بموجالعاملين والشرك ماه، يساالجتماعية
 ألستحقاق.الدخل وفقًا ألساس ا مات الشركة بقائمةهوتحمل مسا ، فى قيمة مساهمتها الشركة

 

 سهم األساسى فى األرباح  ب النصي 29-16
ين عن مساهماتهم لمساهمسارة المتعلقة باخالسهم األساسى فى األرباح بقسمة الربح أو ب النصي بيتم إحتسا

 الفترة .  لاألسهم القائمة خالية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد فى األسهم العاد
 

 ياتاالحتياط 29-17
رباح السنوية اال صافي % من 5سي للشركة يتم استقطاع نسبة الساام اركات والنظلمتطلبات قانون الش طبقاً 

رصيد االحتياطي  قف عن تجنيب هذة المبالغ متى بلغ م التو بل للتوزيع . ويتاق لتكوين احتياطي قانوني غير
ة  د األحتياطى عن النسب. ومتى إنخفض رصي رشركة المصدالمن رأس مال  ٪50ي يواز  القانوني قدراً 

 لعودة الى اإلقتطاع مرة أخرى.ين ايتع المذكورة
 

 ر المالية:مخاطة الر ادا 29-18
 ها لألدوات المالية: ستخدامالتالية نتيجة أل  يةالمال للمخاطرتتعرض الشركة  
 
 تمانخطر االئ *
 خطر السيولة  *
 خطر السوق *
 
هداف الشركة  ذا أه وكذكورة أعاللكاًل من المخاطر الملقة بتعرض الشركة علومات المتمعرض هذا اإليضاح الويع

ات  ألفصاحل كما يعرض بعض االموأدارة الخطر وكذلك إدارة الشركة لرأس اياس ة لقصوالسياسات والطرق الخا 
 وائم الماليه. اإلضافية المتضمنة فى هذه الق 

 
م يقو  الشركة كماالعام إلدارة مخاطر  ضع ومراقبة األطارو ة الخاصه بملركة المسؤلية الكايتولى مجلس إدارة الش

ومتابعة تلك  ة سبيد مستويات المخاطر وأوجه الرقابة المنالتحدركة شحديد وتحليل المخاطر التى تواجه البت
 مدى التزامها بتلك المستويات.خاطر و الم

 
لموظفين على  ها تضمن أن كافة ا للتى من خال واية بناءه ومنضبطة تهدف إدارة الشركة الى وضع بيئة رقابو 

 م.زامهوالتهم بدورهم دراية وف
 

  والمفاجىء ألوجه متظرة فى دوره الرقابى من أعمال الفحص المنإلدالس اجوتقوم لجنة المراجعة بمعاونة م
 لمخاطر.بة والسياسات المرتبطة  بإدارة االرقا
 

 خطر االئتمان
خر  الطرف األ إللتزاماته مما يعرض ف األدوات الماليةااء أحد أطر وفئتمان فى خطر عدم يتمثل خطر األ

 نو الشركة.مدي ة منير مالية وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسخسائل
 

 المدينون
ال أن معظم مدينو اسية بالخصائص الخاصة بكل مدين إصفة أساألئتمان يتأثر ب طرإن تعرض الشركة لخ
  ان من واقع ركيز هام لخطر اإلئتمة والتى ال تشكل تقذات العال افالمستحق على األطر الشركة يتمثلوا فى 

 ينتج أية خسارة من التعامل معهم.ولم بقة ات التى تمت معهم خالل السنوات السعامالالم
 

 تناالضما
 التابعة المملوكة بالكامل فقط.   توفير الضمانات المالية للشركات كة علىتقوم سياسة الشر 
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 ر السيولة خط

 ا.قاقهتاريخ استحشركة إللتزاماتها فى ى خطر عدم وفاء الف ر السيولة خطيتمثل 
 

كافيه لمقابلة   ه ولمن ان لديها دائما سي –كلما أمكن ذلك  –أكد الت وإن منهج الشركة فى إدارة السيولة ه
الضرر  ق ير مقبولة أو الحاف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غتها فى تاريخ استحقاقها فى الظرو لتزاماا

رة لفت وقعةتالطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المعند فية نقدية الكاد الشركة من توافر الالشركة. كما تتأك ةبسمع
ال يمكن التنبؤ ثير المحتمل للظروف الحادة التى ك التأية ويستبعد من ذللمامالئمة بما فيها أعباء االلتزامات ال

 . الكوارث الطبيعية بها بدرجة معقولة مثل
 

ية بضمان ودائع تستحق عليها فائدة تمانت إئكى كتسهيالمليون دوالر أمري 69 190 830ركة بمبلغ شتحتفظ ال
 ر الليبور للدوالر األمريكى.ق سعفو  3٪
 

  خطر السوق
ة ار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدالتغيرات فى أسعار السوق مثل أسعى خطر تمثل خطر السوق في

 االدوات المالية.  ا منكاتهقيمة ممتل لى إيرادات الشركة أوتى يمكن أن تؤثر علالملكية ا  وقوأسعار أدوات حق
مقبولة مع رات الوق فى حدود المؤشسالسوق هو االدارة والتحكم فى التعرض لخطر ر الة خطر إن الهدف من إدا

 تنظيم العائد. 
 

 رأس المال  دارةإ
ئنين ثقة المستثمرين والداغرض المحافظة على بس مال قوى رأركة هو األحتفاظ بإن سياسة مجلس إدارة الش

 .مقابلة التطورات المستقبلية للنشاطذا لق وكوالسو 
 

 ركة بأنه صافى ربح الفترة مقسوماً ده الشالمال والذى تحد سرأى مجلس إدارة الشركة متابعة العائد على يتولو  
 اهمين.يعات األرباح للمسز ة مستوى تو ركقب مجلس إدارة الشعلى إجمالى حقوق المساهمين كما يرا

 
قق مع المستويات العيا تتح ن أنكتوازن بين العوائد األعلى التى يم جراءة إلدارة الشركويسعى مجلس إ
 .  يق الحفاظ على مركز رأس مال سليمعن طر  الضمانات المقدمهو ا لإلقتراض والمزاي

 
ال تخضع الشركة ألية الل الفترة . كما خرأس المال ة ية الشركة فى إدار وال توجد أية تغيرات فى استراتيج

 وضة على رأس المال الخاص بها.    مفر  رجيةمتطلبات خا
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 صريةمالديدة وتعديلت تمت على معايير المحاسبة ات جصدار إ -30
 

  ام بتعديل بعض احك  2019لسنة  69بإصدار القرار رقم  2019/ 3/ 18والتعاون الدولي بتاريخ  ثمار ست اإل  قامت وزيرة 
سبة  ا والتي تتضمن بعض معايير المح  2015 لسنة  110رقم  تثمار س ادرة بقرار وزير اإل حاسبة المصرية الص م معايير ال 

يلي اهم هذه  وفيما  2019ابريل  7صرية بتاريخ ئع الم تم النشر بالوقا  د وق يدة وتعديالت على بعض المعايير القائمة الجد 
 التعديالت: 

 
 جديدة المعايير ال 

 تعديلت ل لخص ألهم ا م  او المعدلة   
 لمحتمل التأثير ا 

 بيق التط ريخ  تا  المالية على القوائم    
    

معيار محاسبة مصري  
 ( 47) جديد  
 دوات المالية" "األ 

(  47لجديد رقم ) ا ي يحل معيار المحاسبة المصر  -1
لة في  ت المالية" محل الموضوعات المقاب األدوا " 

( "األدوات  26معيار المحاسبة المصري رقم ) 
تم تعديل   القياس"، وبالتالي و االعتراف  ة: المالي 

عادة اصد  (  26المصري رقم ) سبة لمحا ار معيار ا وا 
موضوعات التي  بال  خاصة ل سحب الفقرات ا بعد 

حديد نطاق معيار  ت و  ( الجديد 47تناولها معيار ) 
دة من  لمعدل للتعامل فقط مع حاالت محدو ( ا 26) 

 . المنشأة محاسبة التغطية وفقًا الختيار  
 

المالية   ر يتم تبوب األصول ا لبات المعي تط طبقا لم  -2
التكلفة المستهلكة،  ما ب إ -اً الحق –اسها على أساس قي 
الل الدخل الشامل اآلخر أو  من خ دلة  ا أو بالقيمة الع 
خسائر، وذلك  أو ال   من خالل األرباح   ة دل بالقيمة العا 

 لمنشأة إلدارة األصول المالية طبقا لنموذج أعمال ا 
 المالي.   اقدي لألصل تع التدفق النقدي ال   وخصائص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ة في الوقت تقوم اإلدار 
بتقييم األثر  الي الح 

المحتمل على القوائم  
ند تطبيق  ية ع لمال ا 

 .بالمعيار  التعديل 

( على  47قم ) ر ر يسري المعيا 
مالية التي تبدأ في أو بعد  رات ال الفت 
ويسمح بالتطبيق    ، 2020ير  ينا  1

ط تطبيق معايير  المبكر، بشر 
(  1ة رقم ) ي اسبة المصر مح ال 
( المعدلين  40( و) 26) ( و 25و) 

 . لتاريخ فس ا في ن معًا    2019
 
 
 
 

حققة في قياس  الم  سائر خ تم استبدال نموذج ال  -3
اذج الخسائر  م بن االضمحالل لألصول المالية 

محالل  المتوقعة والذي يتطلب قياس االض  تمانية االئ 
لتكلفة المستهلكة  لكل األصول المالية المقاسة با 

ن  ها بالقيمة العادلة م لية التي يتم قياس ا ألدوات الم وا 
ل االخر منذ لحظة االعتراف  لشام خل ا خالل الد 
النظر عند وجود مؤشر لحدث  بغض تلك ل االولي 
 الخسارة. 

 
عيار تم تعديل كال من  ذا الم اء علي متطلبات ه ن ب  -4

 لتالية: المعايير ا 
  القوائم   عرض ( " 1)   رقم   المصري   المحاسبة   معيار  -
 2019  ل د المع "  الية لم ا 
  ت دفقا الت   قائمة " (  4)   رقم   المصري   اسبة المح   معيار  -

 " نقدية ال 
  دوات األ " (  25)   رقم   المصري   المحاسبة   معيار  -

 " العرض :  المالية 
  وات األد ( " 26)   رقم   ي ر مص ال   المحاسبة   معيار  -

 " والقياس   االعتراف :  مالية ال 
  األدوات ( " 40)   رقم   المصري   المحاسبة   معيار  -
 " اإلفصاحات :  لمالية ا 
 

خ  التعديالت من تاري  تسري هذه 
 ( 47تطبيق معيار ) 
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 يدة الجد يير  المعا 
 ت ملخص ألهم التعديل  او المعدلة   

 ر المحتمل تأثي ال 
     بيق ط لت تاريخ ا  على القوائم المالية   

مصري    محاسبة معيار  
 ( 48جديد ) 

قود مع  "اإليراد من الع 
 العملء" 

(  48)  المصري الجديد رقم يحل معيار المحاسبة  -1
التالية  عمالء" محل المعايير د من العقود مع ال ا "اإلير 
  ا: لغيه وي 
د  و ( "عق 8معيار المحاسبة المصري رقم )  -أ 

 . 2015ء" المعدل  نشا اإل 
( "اإليراد"  11)  م رق معيار المحاسبة المصري  -ب 

 . 2015  المعدل 
لالعتراف   تم استخدام نموذج السيطرة  -1

 منافع والمخاطر. بااليراد بدال من نموذج ال 
  التكاليف اإلضافية ب االعتراف  تم ي  -2

ذا  ميل كأصل إ للحصول على عقد مع ع 
  ف المنشأة تتوقع استرداد تلك التكالي انت ك 

عتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل  ا اال وكذ 
 شروط محددة.    ر اف عند تو 

معيار ان يتوافر للعقد مضمون  طلب ال يت  -3
 ري لكي يتم االعتراف باإليراد. تجا 

 ح والعرض. صا ع في متطلبات اإلف التوس  -4
 

لوقت  تقوم اإلدارة في ا 
ألثر  الحالي بتقييم ا 

لقوائم  لى ا مل ع المحت 
المالية عند تطبيق  

 .يار المع ب  التعديل 

( على  48يسري المعيار رقم ) 
و بعد  ة التي تبدأ في أ ي ال الفترات الم 

، ويسمح بالتطبيق  2020يناير   1
 مبكر. ال 

معيار محاسبة مصري  
 ( 49)   جديد 

 "عقود التأجير "   

(  49يد رقم ) حاسبة المصري الجد م ل معيار ال يح  . 1
لمحاسبة المصري رقم  ار ا معي  يجار" محل "عقود اإل 

المحاسبية المتعلقة بعمليات    ايير المع و ( "القواعد  20) 
 ويلغيه.   2015يلي  و تم التأجير ال 

 
سبة للمؤجر  المعيار نموذج محاسبي واحد بالن  يقدم  . 2

  أجر باالعتراف بحق والمستأجر حيث يقوم المست 
ل الشركة كما  صل المؤجر ضمن أصو النتفاع األ ا 

القيمة الحالية لدفعات  مثل ذي ي التزام وال يعترف ب 
ضمن التزامات الشركة ، مع    فوعة المد   االيجار غير 

ود  نيف عق ار انه ال يتم تص ب عت االخذ في اال 
تأجير تشغيلي أو   االيجار بالنسبة للمستأجر عقد 

 لي.  أنه عقد تأجير تموي 
 

لمؤجر تصنيف كل  ا ر يجب على ؤج بالنسبة للم  . 3
ير  تأج  عقد  ما على أنه د من عقود إيجاراته إ عق 

   . تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي 
 

بة لإليجار التمويلي فيجب على المؤجر  النس ب  . 4
ا بموجب عقد  تفظ به راف باألصول المح ت ع اال 

مة المركز المالي وعرضها  تأجير تمويلي في قائ 
  ي بمبلغ مساو ل الغ مستحقة التحصي على أنها مب 
 في عقد التأجير.   ستثمار لصافي اإل 

 
يلي يجب على المؤجر  لتشغ ار ا نسبة لإليج بال  . 5

تأجير من عقود التأجير  د ال عقو  ت االعتراف بدفعا 
لثابت  لقسط ا دخل إما بطريقة ا  ها التشغيلية على أن 

 أو أي أساس منتظم آخر. 
 

وم اإلدارة في الوقت  تق 
ألثر  الحالي بتقييم ا 
قوائم  ال المحتمل على  

ية عند تطبيق  ل الما 
 .بالمعيار  ديل التع 
 
 

ة  قامت الشرك وقد  
معيار المحاسبة    طبيق بت 

(  49المصري رقم ) 
لعقود    2019نة  س ل 

التأجير التي كانت  
نة  س ل   95تخضع لقانون  

  ه الذي وتعديالت   1995
ستبدل   بقانون  تم إالغاءه وا 

 . 2018لسنة    176

ى  ( عل 49يسري المعيار رقم ) 
أو بعد    ي لتي تبدأ ف ا   الفترات المالية 

، ويسمح بالتطبيق  2020يناير   1
ق معيار  تطبي تم  المبكر إذا 

(  48المحاسبة المصري رقم ) 
من العقود مع العمالء"  راد االي " 

 . ت قي في نفس التو   2019
 

السريان   تاريخ  باالستثناء من 
م  أعاله، يسري المعيار رق 

على عقود   2019( 49) 
انت تخضع  التأجير التي ك 

  95لي رقم  ي أجير التمو لت لقانون ا 
وتعديالته وكان   – 1995لسنة 

لمعيار   فقاً ها و يتم معالجت 
(  20المحاسبة المصري رقم ) 

والمعايير المحاسبية  اعد القو " 
جير  أ لت المتعلقة بعمليات ا 

قود التأجير  كذلك ع التمويلي"، و 
في ظل  التمويلي التي تنشأ 

وتخضع لقانون تنظيم نشاطي  
يم رقم  خص جير التمويلي والت التأ 

ن  ، وذلك م 2018لسنة  176
تي  السنوي ال  بداية فترة التقرير 

لسنة   95ها الغاء قانون م في ت 
لسنة   176نون ا وصدور ق  95

2018  . 
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 المعايير الجديدة 
 ت تعديل ملخص ألهم ال  دلة ع لم او ا   

 التأثير المحتمل 
 تاريخ التطبيق  المالية على القوائم    

    
لمحاسبة المصري  معيار ا 

 ( 38دل رقم ) مع ال 
 " "مزايا العاملين   

ديل قواعد  لتع   وذلك ض الفقرات  تم إضافة وتعديل بع 
نظام مزايا  وية  وتس   ص المحاسبة عن تعديل وتقلي 

 العاملين. 

ت  ق لو تقوم اإلدارة في ا 
األثر  الحالي بتقييم  

المحتمل على القوائم  
تطبيق    المالية عند 

 .بالمعيار  التعديل 

ل  ( المعد 38ار رقم ) يسري المعي 
أ في  المالية التي تبد  ت على الفترا 
ح  ، ويسم 2020يناير  1أو بعد 

 يق المبكر. لتطب با 
 

    
ي  لمصر ا معيار المحاسبة  

 ( 42معدل رقم ) ال 
 ة" "القوائم المالية المجمع   

لخاصة باستثناء المنشآت  قرات ا تم إضافة بعض الف 
عديل  ية من التجميع وقد ترتب على هذا الت ر ستثما اإل 

ت  بطة بموضوع المنشآ ت عايير المر لم تعديل لبعض ا 
 تم تعديلها: لتي  ير ا يلي المعاي ية وفيما  ستثمار اإل 

"اإلفصاح عن   ( 15) رقم  معيار المحاسبة المصري  -
 األطراف ذوي العالقة" 

( "القوائم المالية  17قم ) لمحاسبة المصري ر ا ر معيا  -
 المستقلة" 

في    ات ثمار ست إل ( "ا 18يار المحاسبة المصري رقم ) مع  -
 قة" قي شركات ش 

 ( "ضرائب الدخل" 24م ) لمحاسبة المصري رق ا معيار   -
( "تجميع  29مصري رقم ) ة ال حاسب معيار الم  -

 األعمال" 
( "القوائم المالية  30بة المصري رقم ) محاس ر ال ا معي  -

 ية" ر دو ال 
( "اإلفصاح عن  44صري رقم ) بة الم معيار المحاس  -

 في المنشآت األخرى" الحصص  

الوقت  تقوم اإلدارة في  
األثر    يم الحالي بتقي 

تمل على القوائم  ح الم 
لمالية عند تطبيق  ا 
 .يار بالمع  عديل الت 

( المعدل  42ي المعيار رقم ) يسر 
لية التي تبدأ في  الما رات ت على الف 
مح  س وي ، 2020يناير  1أو بعد 

 كر. بالتطبيق المب 
 
  ما يتم تطبيق الفقرات الجديدة أو ك 

المعدلة بالنسبة للمعايير التي تم  
آت  نش عديلها بموضوع الم ت 

ن  ية في تاريخ سريا ر ا ستثم اإل 
صري رقم  معيار المحاسبة الم 

ائم المالية المجمعة"  القو ( " 42) 
 .   2019المعدل  

    
صدار تفسير محاسبي  إ 

 ( 1مصري رقم ) 
امتيازات    ات " ترتيب 

 ة" العام   الخدمات 

ن المحاسبة من قبل  يقدم هذا التفسير إرشادات بشأ 
  مة من كيان عا امتياز الخدمة ال  المشغلين لترتيبات 

غيل  خاص، وذلك لتشييد وتش كيان  –الى  –عام 
،  ق مثل الطر   –التحتية للمنافع العامة  نية  الب   وصيانة 

ري واألنفاق، والمستشفيات، والمطارات،  لكبا وا 
مدا  فق توزيع المياه، ا مر و  دات الطاقة وشبكات  وا 

 ، إلخ. االتصاالت ... 
لجة  عا مرار في تطبيق الم ويمنح هذا التفسير خيار االست 

ئمة قبل  ت الخدمة العامة القا لترتيبات امتيازا  ة السابق 
للمنشآت التي كانت تعترف وتقوم   2019ر يناي  1
ل هذه الترتيبات على أنها أصول ثابتة  أصو  قياس ب 
( "االصول  10ي رقم ) المصر   لمعيار المحاسبة   قاً وف 

هال   كاتها" إلى حين انتهاء مدتها. الثابتة وا 

اإلدارة في الوقت  تقوم  
األثر    م حالي بتقيي ال 

ى القوائم  المحتمل عل 
د تطبيق  المالية عن 

 .لمعيار با  ل تعدي ال 

( على  1يسري التفسير رقم ) 
لمالية التي تبدأ في أو بعد  ات ا لفتر ا 
 .   2019يناير    1

    
المصري  حاسبة  معيار الم 

 (  22رقم ) 
ي  " نصيب السهم ف 

 األرباح" 

القوائم  ى  يار ليصبح ملزم عل تم تعديل نطاق تطبيق المع 
المصدرة  المجمعة أو المنفردة  الية المستقلة أو  م ال 
 شأت. المن ميع  لج 

تقوم اإلدارة في الوقت  
ألثر  يم ا بتقي   الحالي 

المحتمل على القوائم  
ق  ي طب المالية عند ت 

 .ار بالمعي  التعديل 

م تطبيق هذا التعديل على  يت 
المالية التي تبدأ في أو بعد    الفترات 

 . 2019ر  يناي   1
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 ة يير الجديد عا الم 
 ألهم التعديلت   ملخص  او المعدلة   

 ل ثير المحتم التأ 
 تاريخ التطبيق  لقوائم المالية لى ا ع   

    
لمحاسبة المصري  ار ا معي 

 (  34رقم ) 
 اري" ق لع ا   ستثمار " اإل 

  خيار نموذج القيمة العادلة لجميع تخدام تم الغاء اس  -
ها العقارية  ات ستثمار إل المنشأت عند القياس الالحق 

إلزام صناديق  موذج التكلفة، مع ن تزام فقط ب ل واال 
تخدام نموذج القيمة العادلة  باس   فقط   العقاري   ار ستثم اإل 

حق لجميع أصولها العقارية. وبناء  الال ياس ق عند ال 
  من:  ديل كال لتعديل فقد تم تع ا ا  على هذ 

( "األصول غير  32قم ) معيار المحاسبة المصرية ر  -
ر  ي العمليات غ و  فظ بها لغرض البيع المتداولة المحت 

 المستمرة. 
  حالل ( "اضم 31)  المحاسبة المصري رقم  معيار  -

 ة األصول" قيم 

تقوم اإلدارة في الوقت  
ييم األثر  بتق  حالي ل ا 

المحتمل على القوائم  
تطبيق   د عن المالية 
 .ر المعيا ب  التعديل 

يتم تطبيق هذا التعديل على  
فترات المالية التي تبدأ في أو بعد  ال 
 . 2019يناير    1
 

    
اسبة المصري  ح معيار الم 

 ( 4ل رقم ) المعد 
 "  قدية تدفقات الن "قائمة ال   

مكن  تي ت ل تطلب من المنشأة تقديم اإلفصاحات ا ي 
في االلتزامات    ت را مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغي 

ذلك كال من   شأ من األنشطة التمويلية، بما في لتي تن ا 
 . غير نقدية   ات قات نقدية أو تغير التغيرات الناشئة من تدف 

الوقت  تقوم اإلدارة في 
األثر  الحالي بتقييم 

القوائم  على تمل المح 
المالية عند تطبيق  

 .عيار بالم  التعديل 

يتم تطبيق هذا التعديل على  
  أو بعد ية التي تبدأ في  ل ما الفترات ال 

 . 2019يناير    1

 
 
 

 




