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

 31يناير 2020
دوالر أمريـكــي

إيضـاح
رقــم

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريـكــي

إيرادات النشاط
1 416 365

3 240 828

إي اردات خدمات الدعم الفني

(-14-31ج)

1 416 365

3 240 828

إي اردات أخرى

()3

238 289

1 117 346

مصروفات أخرى

()4

()142 064

()124 919

مصروفات إدارية وعمومية

()5

()2 059 568

()3 896 787

إجمالي إيرادات النشاط

()546 978

(خسائر) /أرباح النشاط

336 468

مصروفات تمويلية

(-15-31أ))6(،

()4 216 836

()2 772 917

إيرادات تمويلية

(-14-31د))7(،

18 622 263

8 830 393

صافى اإليرادات التمويلية

14 405 427

6 057 476

صافى أرباح العام

13 858 449

6 393 944

0.0293

0.0134

نصيب السهم في أرباح العام (دوالر  /سهم)

()25()16-31

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة في الصفحات من ( )12إلى ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
قائمة الدخل الشامل المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

 31يناير 2020
دوالر أمريـكــي

13 858 449

صافى أرباح العـــام

--

بنود الدخل الشامل االخر

13 858 449

إجمالي الدخل الشامل عن العام

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريـكــي

6 393 944
-6 393 944

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )12إلى ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة.
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شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

الرصيد في  31أكتوبر ( 2018تاريخ اإلندماج)
شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (دامجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاه ةز (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
الجاهز (مندمجة)
ة
شركة العرفة لإلستثمار في تسويق وتوزيع المالبس
الرصيد في  31أكتوبر 2018
الدخل الشامل:
صافي الربح ( /الخسارة) عن الفترة المالية من أول نوفمبر  2018حتي
أول فبراير ( 2019للشركات الدامجة والمندمجة)
شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (دامجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاه ةز (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في تسويق وتوزيع المالبس الجاه ةز (مندمجة)
إجمالي الدخل الشامل عن الفترة المالية من أول نوفمبر  2018حتي
أول فبراير 2019
مابعده

رأس المال
المصدر والمدفوع
دوالر أمريكي

احتياطيات
دوالر أمريكي

94 050 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
103 050 000

81 924 671
185 960
28 800
410 580
82 550 011

األرباح(/الخسائر)
المرحلــة
دوالر أمريكي
38 259 515
2 205 420
464 204
()6 176 227
34 752 912

صافـــــى
(خسائر)/أرباح العام
دوالر أمريكي

اإلجـمـالـي
دوالر أمريكي

4 605 631
()62 989 554
237 866
()475 708
()58 621 765

218 839 817
()57 598 174
3 730 870
()3 241 355
161 731 158

-----

-----

-----

--

--

--

1 495 983

103 050 000

82 550 011

34 752 912

()57 125 782

-7-

313
(245
105
(190

1 788
)79
45
)258

313
(245
105
(190

1 788
)79
45
)258

1 495 983
163 227 141

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

الرصيد في اول فبراير 2019
شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (دامجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاهزة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة (مندمجة)
الرصيد في اول فبراير  2019قبل تسويات الهيئة العامة لإلستثمار

إيضاح
رقم

تسويات الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة الناتجة عن اإلندماج
ستثمارت واإلستشارات (دامجة)
ا
شركة العرفة لإل
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاهزة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في تسويق وتوزيع المالبس الجاهزة (مندمجة)
إستبعاد قيمة إستثمارات شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشاارت
(الشركة الدامجة) في شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل
والنسيج واالقمشة (الشركة المندمجة)
()30
اجمالى تسويات الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة
ما بعده

رأس المال
المصدر والمدفوع
دوالر أمريكي

احتياطيات
دوالر أمريكي

األرباح(/الخسائر)
المرحلــة
دوالر أمريكي

صافـــــى
(خسائر)/أرباح العام
دوالر أمريكي

اإلجـمـالـي
دوالر أمريكي

94 050 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
103 050 000

81 924 671
185 960
28 800
410 580
82 550 011

38 259 515
2 205 420
464 204
()6 176 227
34 752 912

6 393 944
()63 068 799
282 971
()733 898
()57 125 782

220 628 130
()57 677 419
3 775 975
()3 499 545
163 227 141

()9 000 000
----()9 000 000
94 050 000

-8-

-----

(096
289
(777
(537

--

()2 077 340

-82 550 011

)62 904
25 626
)1 636
)655

()41 647 461
()6 894 549

-----

(096
289
(777
(537

--

()2 077 340

-()57 125 782

)71 904
25 626
)1 636
)655

()50 647 461
112 579 680

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
تابع :قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

الرصيد في اول فب ارير  2019بعد تسويات الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة
إقفال صافي خسائر الفت ةر بحساب األحتياطيات
إقفال الخسائر المرحلة بحساب االحتياطيات
أرباح العام من أول فبراير  2018حتي  31يناير 2019
الرصيد في  31يناير 2019
اجمالى الدخل الشامل
صافى (خسائر)  /ربح الفترة المالية المنتهية في  10ديسمبر ( 2019تاريخ اإلندماج)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاه ةز (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في تسويق وتوزيع المالبس الجاه ةز (مندمجة)
إجمالي الدخل الشامل
توزيعات أرباح السنة المالية المنتهية في  31يناير 2019
شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات (دامجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
اجمالى التوزيعات
ما بعده

رأس المال
المصدر والمدفوع
دوالر أمريكي

احتياطيات
دوالر أمريكي

األرباح  /الخسائر
المرحلــة
دوالر أمريكي

-----

-----

-----

94 050 000
---94 050 000

---94 050 000
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82 550 011
()57 125 782
()6 894 549
()6 393 944
12 135 736

319 700
14 150
333 850
12 469 586

()6 894 549
-6 894 549
---

6 001 544
268 821
6 270 365
6 270 365

صافـــــى
(خسائر)/أرباح
العام
دوالر أمريكي

()57 125 782
57 125 782
-6 393 944
6 393 944

59 238
()10 811
1 736 438
1 784 865

()6 393 944
()282 971
()6 676 915
1 501 894

اإلجـمـالـي
دوالر أمريكي

112 579 680
---112 579 680

59 238
()10 811
1 736 438
1 784 865

()72 700
-()72 700
114 291 845

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
تابع :قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
ايضاح
رقم
ما قبله
ستثمارت في الشركات الشقيقة
ا
أستبعادات اإل
تسويات على االرصدة
()20
تسويات ناتجة عن عقود التأجير
إقفال األحتياطي قانوني الخاص بشركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل
والنسيج واألقمشة (بعد اإلندماج)
إقفـــال (خســـ ائر)  /أربـــ اح الفتـــ رة المنتهيـــ ة فــــي  10ديســــمبر 2019
للشركات المندمجة( -:تاريخ التأشير في السجل التجاري)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة المالبس الجاهزة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (مندمجة)
شركة العرفة لإلستثمار في تسويق وتوزيع المالبس الجاه ةز (مندمجة)
تسويات على األرصدة إلثبات تسويات الهيئة العامة لإلستثمار
اجمالى الدخل الشامل
صــافى أربــاح الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ينــاير  2020لشــركة
العرفة لالستثمارات واالستشارات (الدامجة)
الرصيد في  31يناير 2020

رأس المال
المصدر والمدفوع
دوالر أمريكي
94 050 000
-----

احتياطيات
دوالر أمريكي
12 469 586
---()14 150

()14 150
----5 802 318

-------

--

94 050 000

18 257 754

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )12إلى ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة.
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أرباح وخسائر
مــــرحـــلــــة
دوالر أمريكي
6 270 365
()72 000
151 896
526 607
14 150

620 653
59 238
()10 811
1 736 438
1 784 865
()6 085 289
-2 590 594

صافـــــى
(خسائر)/أرباح
العام
دوالر أمريكي
1 501 894
-----

اإلجـمـالـي
دوالر أمريكي
114 291 845
()72 000
151 896
526 607
--

606 503

()59 238
10 811
()1 736 438
()1 784 865
282 971

------

13 858 449

13 858 449

13 858 449

128 756 797

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي ربح العام
يتم تسويته بما يلي-:
إهالك األصول الثابتة
فوائد ومصروفات تمويلية
فوائد دائنة
أرباح راسمالية
إيرادات توزيعات أرباح من شركات تابعة
اإلنخفاض في األرصدة المدينة وفقاً لتسويات الهيئة
التغير في قيمة إستثمارات في شركات تابعة
فروق ترجمة األرصدة والمعامالت بالعمالت األجنبية
تسويات ناتجه عن عقود التأجير واألرباح
التغيـــــر في:
مدينون وارصدة مدينة اخري
المستحق من أطراف ذات عالقة
موردون وأرصد دائنة أخرى
مستحق ألطراف ذات عالقة
النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة
صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوعات نقدية القتناء أصول ثابتة
مدفوعات نقدية القتناء استثمارات مالية في شركات تابعة
فوائد دائنة محصلة
متحصالت من أذون خ ازنة
متحصالت من إستثمارات في مشروعات مشتركه
صافي النقدية المتاحة من أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
التغير فى بنوك تسهيالت أئتمانية
مدفوعات للقروض األجل
المسدد من قرض متوسط األجل
المحصل من قروض متوسطة األجل
المحصل من عقود تأجير تمويلي
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المتاحة من أنشطة التمويل
صافي التغير في النقدية ومافي حكمها خ الل العام
النقدية وما في حكمها أول العام
النقدية وما في حكمها أخر العام

إيضـاح
رقـــم

 31يناير 2020
دوالر أمريكـــــي

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريكـــــي

13 858 449

6 393 944

( )8
( )6
( )7
( )3

269 885
4 216 836
()6 482 963
----()12 139 300
611 762
334 669

114 669
4 090 733
()5 147 993
()937 923
()863 844
()64 116 780
63 450 000
165 624
-3 148 430

()14
()1-27
()18
()2-27

2 444 369
()4 450 164
8 766 772
()1 800 484
5 295 162
()4 216 836
1 078 326

25 002 190
()23 061 037
2 192 099
7 513 082
14 794 764
()4 167 968
10 626 796

( )8
()11

()37 475
()2 849 800
6 482 963
-659 810
4 255 498

()12 002
-5 147 993
10 051 321
-15 187 312

22 505 027
()7 585 684
-2 949 989
2 057 702
-19 927 034
25 260 858
51 327 355
76 588 213

19 104 517
()8 864 972
()2 528 561
--()98 100
7 612 884
33 426 992
17 900 363
51 327 355

( )7

( )6

()17
()16
()16
()19
()15
()15

▪ اإليضاحات والسياسات المحاسبية المرفقة بالصفحات من ( )12إلى ( )35تعتبر متممة لهذه القوائم المالية المستقلة.
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شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-1

نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها

 1-1الكيان القانونى
-

تأسست شركة العرفة لإلستثمارت واإلستشارات  -شركة مساهمة مصرية  -وفقا ألحكام قانون ضمانات
وحوافز اإلستثمار رقم ( )8لسنة  1997بنظام 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 ألصول والت ازمات الشركة كما فى
 30يونيو  ، 2005على أن تختص الشركة القاسمة بنشاط اإلستثمار فى األوراق 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
قرر التقسيم من قبل الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة فى  24نوفمبر .2005
ا

-

تم تعديل اسم الشركة القاسمة الى شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات وتم التأشير بهذا التعديل بصحيفة
اإلستثمار فى  11يناير . 2006

-

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

-

وفقاً للنظام االساسى للشركة السنة المالية للشركة الدامجة تبدأ من أول فبراير من كل سنة وتنتهى فى
 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 المستقلة لإلصدار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ  21مايو .2020

 2-1إندماج 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 الح ةر والمعتمد بتاريخ األول من يوليو  2019للتحقق
من التقدير المبدئى ألصول والتزامات الشركات التالية بغرض االندماج مع شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشا ارت (شركة
ال من شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج واالقمشة (شركة مساهمة
مساهمة مصرية) شركة دامجة مع ك ً
مصرية) منطقة ح ةر (شركة مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار فى صناعة المالبس الجاه ةز (شركة مساهمة مصرية)
حر (شركة مندمجة) وشركة العرفة لإلستثمار فى تسويق وتوزيع المالبس الجاه ةز (شركة مساهمة مصرية) منطقة
منطقة ة
ح ةر (شركة مندمجة) وذلك بالقيم الدفترية وفقًا للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في  31أكتوبر.2018
ارت الشركة الدامجة في
المتخذة أساسًا لالندماج .وتحديد صافى حقوق الملكية لشركة العرفة لإلستثمارات واإلستش ا
 31أكتوبر  2018بمبلغ  146 935 721دوالر أمريكى (مائة ستة وأربعون مليون وتسعمائة خمسة وثالثون ألف
وسبعمائة واحدى وعشرون دوالر أمريكى) وصافى حقوق األقلية في شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة المالبس الجاه ةز
(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 عش ةر ألف وسبعمائة وثالثة وخمسون دوالر أمريكى) بعد استبعاد قيمة إستثما ارت
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 الجاه ةز (شركة مساهمة مصرية) (شركة مندمجة) عجز
بمبلغ  3 896 892دوالر أمريكى (ثالثة مليون وثمانمائة ستة وتسعون ألف وثمانمائة اثنان وتسعون دوالر أمريكى.
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شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-

وطبقًا لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ  4اغسطس  2019فقد تم الموافقة على تحديد رأس 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 واإلستشارات وصافى حقوق األقلية بالشركات المندمجة طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة
لإلستثمار والمناطق الحرة بموجب قرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة رقم 85
لسنة  2019بشأن الترخيص باندماج كل من شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة الغزل والنسيج واألقمشة
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 10
ديسمبر .2019

 3-1غرض الشركة
-

م ازولة نشاط اإلستشارات المالية واالدارية واإلستثمار فى رؤوس أموال الشركات االخرى المصرية واالجنبية
والمساهمة فى اعادة هيكلة الشركات وتقديم الدعم الفنى واالدارى لها .

 4-1القيد ببورصة االوراق المالية
-2

الشركة مقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية .
أسس إعداد القوائم المالية المستقلة

 1-2االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين
يتم إعداد القوائم المالية المستقلة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.
 2-2أسس القياس
أعدت القوائم المالية المستقلة على اساس التكلفة التاريخية فيما عدا اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
والمدرجة بالقيمة العادلة واألصول المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.
 3-2عملة التعامل وعملة العرض
يتم عرض القوائم المالية المستقلة بالدوالر االمريكي والذي يمثل عملة التعامل للشركة ،وجميع البيانات
المالية المعروضة بالدوالر االمريكي.
 4-2استخدام التقديرات واإلفتراضات
 يتطلب إعداد القوائم المالية المستقلة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصيوالتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات والقيم المعروضة لألصول وااللتزامات واإليرادات
والمصروفات .تعد التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها في ضوء الخبرة السابقة وعوامل أخرى متنوعة .هذا
وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
-

يتم إعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفه دوريه.

 يتم اإلعتارف بالتغيير في التقديرات المحاس ـ ـ ــبية في الفترة التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثرعلى هذه الفترة فقط ،أو في فترة التغيير والفت ارت المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.
وفيما يلي أهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم فيها هذه التقديارت واإلفت ارضات-:
)1
)2
)3
)4

األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة (إيضاح رقم -2 –31ج).
المخصصات واأللتزامات المحتملة (إيضاح رقم (.))13-31
االضمحالل في قيمة األصول المالية وغير المالية (إيضاح رقم .)9 –31
األدوات المالية (إيضاح رقم .)21

- 13 -

شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات
(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 5-2قياس القيمة العادلة
 يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية على أس ـ ــاس القيمة الس ـ ــوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيلةفي تاريخ القوائم المالية المستقلة بدون خصم أي تكاليف بيع مستقبلية مقدرة .يتم تحديد قيم األصـول
المالية بأسـعار الشـراء الحالية لتلك األصـول ،بينما يتم تحديد قيمة االلتازمات المالية باألسعار الحالية التي
يمكن أن تسوى بها تلك االلتزامات.
-

في حالة عدم وجود سـ ـ ــوق نشـ ـ ــطة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية فإنه يتم تقدير القيمة العادلة
باسـتخدام أسـاليب التقييم المختلفة مع األخذ في االعتبار أسـعار المعامالت التي تمت مؤخارً ،
واالسـ ـ ـ ــترشـ ـ ـ ــاد بالقيمة العادلة الحالية لألدوات األخرى المش ـ ـ ـ ـابهة بصـ ـ ـ ــوره جوهريه أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التدفقات
النقدية المخص ـ ـ ـ ـ ـ ــومة  -أو أي طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد عليها.

-

عند اسـ ـ ــتخدام أس ـ ـ ـلوب التدفقات النقدية المخص ـ ـ ـومة كأسـ ـ ــلوب للتقييم فإنه يتم تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية على أساس أفضل تقديرات لإلدارة .ويتم تحديد معدل الخصم المستخدم في ض ــوء الس ــعر
الس ــائد في السـ ـوق في تاريخ القوائم المالية المستقلة لألدوات المالية المش ــابهة من حيث طبيعتها
وشروطها.

-3

إيرادات أخري

إيرادات خدمات مقدمة للغير
إيراد إيجارات
أرباح رأسمالية
أخــري
-4

إيضاح
رق ـ ـ ــم

مصروفات أخــري
قيمة  ٪50علي اإليجارات
قيمة  ٪1علي اإليراد

-5

مصروفات إدارية وعمومية
أجور ومرتبات
إهالك األصول الثابتة
مدفوعات عقود التأجير التمويلي
أخري

-6

()8
()20

مصروفات تمويلية
فوائد مدينة ومصروفات وعموالت بنكية

-7

إيرادات تمويلية

 31يناير 2020
دوالر أمريكي
105 727
121 376
-11 186
238 289

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريكي
37 186
59 350
937 923
82 887
1 117 346

60 688
81 376
142 064

29 767
95 152
124 919

75 433
76 443
226 248
1 681 444
2 059 568

72 710
114 669
1 506 322
2 203 086
3 896 787

4 216 836
4 216 836

2 772 917
2 772 917

6 482 963
فوائد دائنة
فروق ترجمة األرصدة والمعامالت بالعمالت األجنبية (12 139 300 )1-31
18 622 263
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5 147 874
3 682 519
8 830 393

شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-8

األصول الثابتة (بالصافي)

سيارات
ووسائل
نقل وانتقال
دوالر أمريكي
279 668
-27 824
307 492

أثاث ومعدات
مكتبيــة
دوالر أمريكي
270 635
-9 651
280 286

تجديدات وتجهيزات
في أماكن مستأجرة
دوالر أمريكي
507 121
--507 121

إجـمـالـي
دوالر أمريكي
1 057 424
1 706 906
37 475
2 801 805

-193 442
4 770
198 212
1 508 694
--

250 255
-16 127
266 382
41 110
232 488

253 178
-4 895
258 073
22 213
250 735

151 944
-50 651
202 595
304 526
--

655 377
193 442
76 443
925 262
1 876 543
483 223

التكلفة في أول فبراير 2018
إضافات خالل العام
التكلفة في  31يناير 2019

----

279 668
-279 668

259 303
11 332
270 635

506 451
670
507 121

1 045 422
12 002
1 057 424

مجمع اإلهالك في أول فب ارير 2018
إهالك العام
مجمع اإلهالك في  31يناير 2019
صافى القيمة الدفترية في  31يناير 2019

-----

194 321
55 934
250 255
29 413

245 122
8 056
253 178
17 457

101 265
50 679
151 944
355 177

540 708
114 669
655 377
402 047

إيضاح
رق ـ ـ ـ ـم
فبرير 2019
التكلفة في أول ا
التسويات الناتجة عن عقود التاجير
إضافات خالل العام
التكلفة في  31يناير 2020
مجمع األهالك في أول فب ارير 2019
التسويات الناتجة عن عقود التاجير
إهالك العام
مجمع اإلهالك في  31يناير 2020
صافى القيمة الدفترية في  31يناير 2020
أصول مهلكة دفتريا وما زالت تعمل في  31يناير 2020

()20

()20

مبانى وانشاءات
ناتجة عن
عقود التأجير
دوالر أمريكي
-1 706 906
-1 706 906

* وفقاً للتأكيدات المقدمة من إدارة الشركة فإنه-:
* ال يوجد أي قيود على ملكية الشركة لألصول والتوجد أصول مرهونة كضمان مقابل التزامات.
* ال تختلف القيمة الدفترية لألصول اختالفا جوهرياً عن القيمة العادلة لها.
* ال توجد أصول معطلة دفترياً.
* ال توجد ارتبطات تعاقدية ألقتناء أصول ثابتة مستقبالً.
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شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

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

أصول غير ملموسة
 31يناير 2020
دوالر امريكي
8 073 530
8 073 530

العالمات التجارية
الرصيد فى  31يناير 2020

 -10إستثمارات في شركات شقيقة
شركة جولدن تكس
شركة Italian Shirts DMCC
الرصيد فى  31يناير 2020

نسبة
المساهمة
٪43.94

٪40

 -11إستثمارات في شركات تابعة

اسم الشركة المستثمر فيها

الشكل قانوني

شركة كونكريت للمالبس
السويسرية للمالبس القطنية
ايجيبت تيلورنج
كريستال فور ماكينك شيرتس***
الجاهز*
ة
سافينى للمالبس
فاشون اندستري

ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م بنظام
المناطق الح هر
ش.م.م
ش.م.م بنظام
المناطق الح هر
مساهمه برتغاليه
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م
ش.م.م بنظام
المناطق الح هر
انجلت ار
مصر
ش.م.م

اهز**
كامجيت لصناعة المالبس الج ة
مصر البرتغال لتجا ةر وتسويق المالبس الجاه ةز
EP Garments
يوروميد للتجا ةر والتسويق
شركة وايت هيد
بورسعيد للمالبس الجاه ةز
السويسرية للمالبس الجاه ةز
مجموعة بيرد
جولدن تكس
العرفة لالستثمار العقارى****
الرصيد فى  31يناير 2020

4 393 177
10 900
4 404 077

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكي
8 073 530
8 073 530

-10 900
10 900

نسبة المساهمة نسبة المسدد
من قيمة
في راس لمال
 31يناير  2020المساهمه
٪
٪
100
91.64
100
99.2
100
99.4
100
99.49
25
49.2
33.18
89.8

تكلفة االستثمار فــى
 31يناير 2019

الشركة الدامجة

تكلفة االستثمار
فـــــى
 31يناير 2020
دوالر امريكى
31 771 464
4 565 223
16 008 060
1 888 764
1 181 090
731 313

بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
31 771 464
4 565 223
16 008 060
-1 181 090
731 313

99.50
59

100
100

961 036
40 445

-40 445

60
97.14
44.10
97.17
99.20

100
100
100
100
100

39 777
970 180
315 419
1 150 820
18 848 000

39 777
970 180
315 419
1 150 820
18 848 000

98.15
43.94
99.2

100
100
100

35 215 430
-1
113 687 022

35 215 430
4 393 177
1
115 230 399

* تمتلك الشركة نسبة  ٪49.2من رأس مال شركة سافينى للمالبس الجاهزه باألضافة الى نسبة  ٪50ملكية غير
مباشره عن طريق الشركة التابعة – السويسرية للمالبس الجاهزة.
** بتاريخ  27يونيو  2019قامت الشركة باالستحواذ على  ٪50من اسهم شركة كاميجيت لصناعة المالبس الجاهزة
ليصبح إجمالي لسنة المساهمة .٪99.5
*** بتاريخ  4سبتمبر  2019قامت الشركة بشراء  ٪11.22من اسهم شركة كريستال فور ماكينك شيرتس لتصبح
نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة المذكورة .٪99.49
**** تم إظهار اإلستثمارات في شركة العرفة لإلستثمار العقاري بمبلغ  1دوالر أمريكي وذلك بعد خصم خسائر
إضمحالل الهيئة والذي سبق تكوينه في السنوات السابقة.
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شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -12إستثمارات في مشروعات مشتركة
يتمثل اإلستثمارات في مشروعات مشتركة باألرقام المقارنة في المساهمة في رأس مال شركة كامجيت لصناعة
المالبس الجاهزة (ش.م.م) خاضعة ألحكام قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار الصادر بالقانون رقم  8لسنة
 1997والئحته التنفيذية ومركزها وموقع ممارسة النشاط بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف
الجديدة.
وتبلغ قيمة المساهمة مبلغ  494 800يورو (المعادل لمبلغ  659 810دوالر أمريكي) عن
عدد  49 480سهم بقيمة أسمية للسهم  10يورو بنسبة مساهمة  ٪49.5من رأس مال الشركة المصدر
البالغ  1 000 000يورو مدفوع بالكامل طبقاً لما هو ثابت بالتأشير رقم  2110في  29يناير 2012
بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري ،والشركة مقيدة بمكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة تحت
رقم  55880بتاريخ  5يناير .2012
بتاريخ  27يونيو  2019قامت الشركة باإلستحواذ علي  ٪50من أسهم شركة كامجيت لصناعة المالبس
الجاهزة ليصبح إجمالي نسبة المساهمة  ٪99.5وبالتالي تم عرضها ضمن إستثمارات في شركات تابعة
لتغير نسبه المساهمة.
 -13إستثمارات مالية متاحة للبيع*

الشكل نسبة المساهمة نسبة المسدد من تكلفة اإلستثمار في
القانوني في راس المال قيمة المساهمة  31يناير 2020
اسم الشركة المستثمر فيها
دوالر امريكى
٪
٪
30 860
100
1
شركة العاشر للتنمية واإلستثمار العقاري ش.م.م
30 860
الرصيد فى  31يناير 2020

*

الرصيد في
 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
30 860
30 860

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع غير مدرجة بالبورصة المصرية وتم ادراجها بالتكلفة نظ ار لصعوبة تحديد
القيمة العادله لها بدرجة يعتمد عليها.

 -14مدينون وارصدة مدينة اخري

مصلحة الضرائب
مدينون وارصدة مدينة – شركات مباعة
أو ارق قبض
مصروفات مدفوعة مقدما
تأمينات لدي الغير
تأمين خطابات ضمان
ارصدة مدينة اخري
يخصم:
خسائر االضمحالل فى المدينون وأرصدة مدينة
أخرى
خسائر االضمحالل في أرصدة مدينة
الرصيد فى  31يناير 2020
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 31يناير 2020
دوالر امريكى
53 074
44 580 084
50 219
49 386
1 651
17 272
2 508 383
47 260 069

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
47 836
44 624 447
29 177
475 469
1 488
17 621
4 552 763
49 748 801

()44 580 084

()44 624 447

()998 020
1 681 965

()998 020
4 126 334

شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -15النقدية وما في حكمها
 31يناير 2020
دوالر امريكى
72 344 790
4 140 603
102 820
76 588 213

بنوك – ودائع
بنوك – حسابات جارية
نقدية بالصندوق
الرصيد في  31يناير 2020
 -16قرض متوسط االجل

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
48 432 896
2 827 665
66 794
51 327 355

قرض متوسط
االجل
دوالر امريكي

قرض متوسط
االجل
الجزء المتداول
دوالر امريكي

المستخدم من قيمة قرض متوسط االجل البالغ إجماليه 29 971 343
دوالر ممنوح للشركة من البنك العربي االفريقي الدولى " ش.م.م"
لتمويل شراء  ٪38من أرس مال شركة كونكريت للمالبس
الجاهزة وتم إعادة جدولة سداد رصيد هذا القرض في
 2017/12/31البالغ  21 071 343دوالر على أربعة أقساط
سنوية غير متساوية القيمة تنتهي في يوليو 2021

6 321 403

7 585 684

الرصيد في  31يناير 2020

6 321 403

7 585 684

 -17بنوك تسهيالت ائتمانية
 31يناير 2020
دوالر امريكى
69 473 656
69 473 656

بنوك تسهيالت ائتمانية*
الرصيد في  31يناير 2020

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
46 968 629
46 968 629

* يتمثل بند تسهيالت إئتمانية البالغ  69 473 656دوالر أمريكي في المسحوبات من التسهيالت الجارية
قصيرة األجل بضمان ودائع ألجل والممنوحة من البنوك المحلية بالدوالر األمريكي وذلك علي أساس سعر
فائدة مرتبط بسعر الليبور علي المبالغ المسحوبة بالدوالر األمريكي.

 -18دائنون وارصدة دائنة أخـــري

 31يناير 2020
دوالر امريكى
-48 207
56 501
56 563
34 271
6 648
53 562
238 317
4 924
498 993

ايرادات رأسمالية مؤجلة
تأمينات للغير
مصروفات مستحقة
الهيئة العامة لإلستثمار
أوراق دفع
إيرادات مقدمة
فوائد مستحقة – عقود ايجار
فوائد مدينة مستحقة
ارصدة دائنة اخري
الرصيد في  31يناير 2020

- 18 -

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
2 170 835
41 189
81 473
69 329
462 789
7 548
139 634
516 871
381 853
3 871 521

شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -19إلتزامات عقود التأجير

إجمالي إلتزامات عقود التأجير
يخصم-:
أقساط تستحق السداد خالل عام
رصيد عقود التأجير طويلة األجل

إيضاح
رقــــــم
()20

 31يناير 2020
دوالر امريكى
2 057 702

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر امريكى
--

()1 473 778
583 924

---

 -20عقود تأجيرعقود تأجير ( بنظام البيع واعادة اإلستئجار)
قامت الشركة ببيع واعادة إستئجار المبنى االدارى لمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر،
والمبنى االدارى بمنطقة المستثمرين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة ،استئجا اًر تمويلياً بموجب عقود
تأجير تمويلى مبرمة مع شركة كوربليس للتاجير التمويلى مصر " ش.م.م " ،وفقاً ألحكام القانون رقم
 95لسنه  1995والئحته التنفيذية وتعديالتها ،وبيانات هذه العقود كاألتى :
عقد رقم  - 3848بيع واعادة استئجار المبنى االدارى لمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر :
بتاريخ  12يونيو  2014قامت الشركة بيبع واعادة استئجار المبنى االدارى المملوك لها بالمنطقة الحرة
العامة بمدينة نصر بموجب عقد تأجير بيانه كاألتى :
البيــــــــــــــان
عقد من 2014/6/12
حتي 2021/6/12

القيمة
التعاقدية
دوالر أمريكي
5 185 596

مدة
العقــد
بالشهر
84

الفوائد
المستحقة
دوالر أمريكي
1 662 869

قيمة الشراء
في نهاية العقد
دوالر أمريكي
1

قيمــــة
الربع السنوي
دوالر أمريكي
244 715

عقد رقم  - 4454بيع واعادة استئجار المبنى االدارى بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس:
فبرير  2016قامت الشركة بيبع واعادة استئجار المبنى االدارى المملوك لها بمنطقة
بتاريخ  15ا
المستثمرين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بموجب عقد تأجير بيانه كاألتى :
البيــــــــــــان
فبرير 2016
عقد من  15ا
فبرير 2021
حتي  15ا

-

القيمة
التعاقدية
دوالر أمريكي
1 353 261

الفوائد
المستحقة
دوالر أمريكي
388 595

مدة
العقــد
بالشهر
60

قيمة الش ارء
في نهاية العقد
دوالر أمريكي
1

قيمــــة
الربع السنوي
دوالر أمريكي
87 093

القواعد ا النتقالية الخاصة بمعيار عقود التأجير
طبقاً الحكام القواعد االنتقالية الخاصة بمعيار المحاسبة المصري رقم  49لسنة  2019الخاص بعقود
التأجير يكون تاريخ التطبيق االولي لهذا المعيار هو بداية فترة التقرير السنوي التي تم فيها الغاء قانون
التأجير التمويلي رقم  95لسنة  1995وتعديالته وصدور قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
رقم  176لسنة  2018وذلك بالنسبة لعقود التأجير التي كانت تخضع لقانون  95لسنة  1995وكان يتم
معالجتها طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 20القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير
التمويلي) وقد نتج عن ذلك التحول مايلي-:
 31يناير 2020
دوالر امريكي
1 706 906
193 442
2 057 702
1 311 071
252 719
526 607
1 167 932
859 764

البيــــــــــــــــان

إثبات تكلفة المباني
إثبات مجمع اإلهالك
إلتزمات ناتجة عن عقود تأجير
إثبات ا
إلغاء إي اردات مؤجلة
إلغاء دفعات تأجير تمويلي
أثر التعديل في األرباح المرحلة
أثر التعديل في مصروفات إدارية وعمومية
أثر التعديل في إيرادات أخري
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شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
-21

األدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها

 1-21األدوات المالية
أ-

خطر االئتمان
تمثل القيمة الدفترية لالصول المالية الحد االقصى للتعرض لخطر االئتمان.
يبلغ الحد االقصى للتعرض لخطر االئتمان فى تاريخ القوائم المالية المستقلة االتى:
 31يناير 2020
دوالر أمريكي
30 860
22 997 242
10 345 816
76 588 213

أستثمارات مالية متاحة للبيع
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
المستحق من أطراف ذات عالقة
نقدية وما فى حكمها
ب-

 31يناير 2019
دوالر امريكي
30 860
25 015 528
5 889 962
51 327 355

خطر السيولة :
فيما يلى بيان يوضح الشروط التعاقدية لاللتزامات المالية للشركة فى  31يناير :2020
تاريخ االستحقاق
 5-2سنوات
خالل السنة
القيمة الدفترية
دوالر أمريكى
دوالر أمريكى
دوالر أمريكى
69 473 656 69 473 656
تسهيالت أئتمانية
498 993
498 993
دائنون وأرصدة دائنة اخرى
23 358 453 23 358 453
المستحق الطراف ذات عالقة
583 924
1 473 778
2 057 702
التزامات عقود التاجير طويلة االجل
6 321 403
7 585 684 13 907 087
قرض متوسط االجل

 1-21عناصر المخاطر المالية
مخاطر أسعار صرف العمالت االجنبية :
يتمثل خطر العمالت االجنبية فى خطر تذبذب قيمة االدوات المالية نتيجة تغير أسعار صرف العمالت
االجنبية .
كان تعرض المجموعة لمخاطر اسعار صرف العمالت االجنبية فى  31يناير  2020وفقا للمبالغ بالعمالت
االجنبية كالتالى :
عمالت أجنبية
يورو
جنيه أسترليني
جنيه مصرى

 31يناير 2020
فائض (عجز)
)(1 190 046
4 150
1 083 237 963

 31يناير 2019
فائض (عجز)
()1 297 430
1 871
722 434 330

بيان أسعار صرف العمالت االجنبية مقابل الدوالر االمريكى :

يورو
جنيه أسترليني
جنيه مصرى

سعر صرف االقفال
 31يناير 2019
 31يناير 2020
دوالر امريكي
دوالر امريكي
1،1485
1،1012
1،3127
1،3010
0،0558
0.0630
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متوسط سعر الصرف
 31يناير 2019
 31يناير 2020
دوالر امريكي
دوالر امريكي
1،1756
1،1174
1،3285
1،2788
0.0559
0،0599

شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 1-2-21االصول المالية وااللتزامات المالية غير المشتقة  -االعتراف واالستبعاد
تقوم الشركة باالعت ارف األولى بالقروض والمديونيات وادوات الدين المصدرة في تاريخ نشأتها  ،جميع االصول
المالية وااللتزامات المالية االخرى يتم االعت ارف بهم أوليًا في تاريخ المعاملة عندما تصبح الشركة طرفًا في
االحكام التعاقدية لألداة المالية.
تقوم الشركة 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 الشركة بتحويل او
االحتفاظ بشكل جوهري بكل مخاطر ومنافع ملكية االصل المالي ولم تحتفظ الشركة على االصل المحول ،
على أن تعترف فقط كأصل او التزام بالناتج عن الحقوق او االلتزامات الناشئة او المحتفظ بها عند التحويل.
تستبعد الشركة االلتزام المالي عندما ينتهى إما بالتخلص منه او الغائه او انتهاء مدته الواردة بالعقد.
يتم عمل مقاصة بين أصل مالي والتزام مالي وعرض صافي المقاصة في المي ازنيه عندما و فقط تمتلك الشركة
حاليًا الحق القانوني القابل للنفاذ إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ولديها النية إما إلجراء التسوية على
اساس صافي المبالغ او االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في أن واحد.
 2-2-21األصول المالية غير المشتقة  -القياس
 1-2-2-21األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
محتفظ به
يتم تبويب االصل المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبويبه
ألغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف األولى 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.
 2-2-2-21األصول المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة
باقتناء او اصدار االصل المالي  .بعد االعتراف األولى  ،يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .
 3-2-2-21القروض والمديونيات
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء
او اصدار االصل المالي .بعد االعت ارف األولى ،يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 4-2-2-21األصول المالية المتاحة للبيع
يتم قياس هذه االصول عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة باإلضافة الى تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة
باقتناء او اصدار االصل المالي  .بعد االعتراف األولى  ،يتم قياسها بالقيمة العادلة و يتم االعت ارف بالتغيرات
في القيمة العادلة بخالف خسائر االضمحالل واثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية ألدوات
الدين ضمن بنود الدخل الشامل االخر وتجمع في احتياطى القيمة العادلة  ،وعن استبعاد هذه االصول يتم
اعادة تبويب االرباح او الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخر سابقًا الى االرباح او
الخسائر.
 5-2-2-21ا اللتزامات المالية غير المشتقة  -القياس
يتم تبويب االلتزام المالي كمقيم بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر إذا تم تبويبه كالتزام محتفظ به
ألغراض المتاجرة او تم تبويبه عند االعتراف األولى ليقاس بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر،
تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء او اصدار االلتزام المالي يتم االعتراف بها مباشرة ضمن االرباح او
الخسائر عند تكبدها  ،تقاس االلت ازمات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر بالقيمة
العادلة ويتم االعتراف بالتغي ارت في القيمة العادلة متضمنة اي مصروف فوائد في االرباح او الخسائر.
االلت ازمات المالية غير المشتقة االخرى يتم قياسها أوليًا بالقيمة العادلة مخصومًا منها أى تكلفة مرتبطة مباشرة
باقتناء او اصدار االلتزام .بعد االعتراف األولى ،يتم قياس هذه االلت ازمات بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -22رأس المال
 1-22رأس المال المرخص به
حدد رأس مال الشركة المرخص به  150مليون دوالر أمريكى (مائة وخمسون مليون دوال أمريكى)،
ورأس مال الشركة المصدر 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  127لسنة  ،2019وقد تم التأشير بذلك بصحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى
بتاريخ  15ديسمبر .2019
 2-22رأس المال المصدر والمدفوع
بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بعد التعديل وفقاً لقرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة.
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 ق ارر السيد /الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة رقم  127لسنة .2019
 -23األحتياطيات
 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
 31يناير 2020
ايضاح
دوالر امريكى
دوالر امريكى
رقـــم
11 245 529
()1-23
17 367 547
االحتياطى القانونى*
890 207
إحتياطيات أخـري (احتياطى أسهم الخزينة) ()2-23
890 207
12 135 736
18 257 754
الرصيد فى  31يناير 2020
صدر ق ارر 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 المستقلة للشركة الدامجة والشركات
المندمجة في  31أكتوبر  .2018المتخذة أساساً لالندماج وتحديد صافى حقوق الملكية لشركة العرفة
ارت واإلستشارات (الشركة الدامجة) في  31أكتوبر  2018بمبلغ  146 935 721دوالر أمريكى
لإلستثم ا
(مائة ستة وأربعون مليون وتسعمائة خمسة وثالثون ألف وسبعمائة واحدى وعشرون دوالر أمريكى) وصافى
حقوق األقلية 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 ق ارر
اللجنة المشكلة من الهيئة وذلك على اساس القيم الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة فى  31اكتوبر  2018وهو
التاريخ المتخذ اساساً لالندماج والموافقة على 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
بالشركة الدامجة.
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
* يتضمن االحتياطى القانونى البالغ  17 367 547دوالر امريكى مبلغ  333 850دوالر امريكى يمثل
االحتياطى القانونى الذي تم تكوينه من األرباح عن السنة المالية المنتهية فى  31يناير  2019المحققة وفق ًا
لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.
 1-23االحتياطي القانونى
طبقا لمتطلبات قوانين الشركات والنظام األساسى للشركة ،يتم تجنيب  ٪ 5من صافى الربح السنوى لتكوين
االحتياطى القانونى حتى يصل الى  ٪50من رأس المال المصدر للشركة .ال يتم التوزيع من هذا األحتياطى
ولكن يمكن أستخدامه لزيادة رأس المال أو تخفيض الخسائر.
 2-23احتياطى أسهم الخزينة
 يتمثل الرصيد فى أرباح بيع أسهم خزينة لعدد  11 396 151سهم والتي تم بيعها عام . 2008 -24الموقف الضريبي
طبقًا لما ورد بالبطاقة الضريبية للشركة ،ال تخضع الشركة واالرباح الموزعة ألحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية
فى جمهورية مصر العربية (مادة  35قانون  8لسنة  1997والمستبدلة بالمادة  41لقانون  72لسنة .)2017
 1-24ضريبة كسب العمل
تم فحص ضريبة كسب العمل من بداية النشاط وحتى عام  2013وتم الربط النهائى وجارى فحص السنوات من
 2017/2014لدى المأمورية المختصة  ،هذا ويتم سداد الضريبة المستقطعة شهرياً فى المواعيد القانونية.
 2-24ضريبة الخصم واالضافة
تقوم الشركة بتوريد ضريبة الخصم واألضافة الى االدارة المركزية للخصم واالضافة تحت حساب الضريبة فى
المواعيد القانونية.
 -25نصيب السهم فى األرباح
تم احتساب نصيب السهم عن السنة المالية المنتهية فى  31يناير  2020على أساس الربح الخاص
بالمساهمين حملة االسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل العام على النحو التالى:

صافي ربح العام
يخصم:
حصة العاملين
حصة أعضاء مجلس اإلدارة
صافي الربح القابل للتوزيع (حصة المساهمين)
المتوسط المرجح لألسهم المدفوعة
(دوالر
نصيب السهم من صافي األرباح

(دوالر أمريكي)

 31يناير 2020

 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار

13 858 449

6 393 944

(دوالر أمريكي) ()75 433
-(دوالر أمريكي)
(دوالر أمريكي) 13 783 016
470 250 000
(سهم)
0.0293
أمريكي /سهم)

()72 700
-6 321 244
470 250 000
0.0134

 -26نظام التأمينات والمعاشات
تساهم الشركة في نظام التأمينات االجتما عية لصالح العاملين طبقاً لقانون التأمينات االجتماعية
رقم  79لسنة  1975وتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل وفقاً لمبدأ االستحقاق.
 -27المعامالت مع األطراف ذوى العالقة
تتمثل المعامالت مع األطراف ذوى العالقة في معامالت الشركة مع مساهمي الشركة ومع الشركات التي
يمتلكها مساهمي الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأعضاء اإلدارة العليا للشركة والذي لهم نفوذ
جوهري وسيطرة عليها وذلك على النحو التالي-:
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 1-27مستحق من أطراف ذات عالقة

إسم الشركة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة بيرد جروب
السويسرية للمالبس القطنية
العرفة لإلستثمار العقاري
جولدن تكس لالصواف
كامجيت لصناعة المالبس الجاهزة
كريستال فور ماكينك شيرتس
مصر البرتغال
ITALIAN Shirts DMCC
EP Garment
وايت هيد للغزل
أباريل
الرصيد في  31يناير 2020
 2-27مستحق ألطراف ذوي عالقة
إسم الشركة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السويسرية للمالبس الجاهزة
ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة
سافيني للمالبس الجاهزة
فاشون اندستري
كونكريت للمالبس الجاهزة
بورسعيد للمالبس الجاهزة
يوروميد للتجارة والتسويق
الرصيد في  31يناير 2020

طبيعة التعامل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
دعم فني
ومعامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية

قيمة التعامل
دوالر أمريكي
5 690
3 550 753
653 017
1 608 745
242 079
291 703
1 675
-832
1 606
240

دعم فني
ومعامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
معامالت مالية
دعم فني
ومعامالت مالية

الرصيد فـــــــي
 31يناير 2020
دوالر أمريكي
18 376 163
4 060 292
3 750 010
1 730 229
478 729
294 883
21 393
5 538
4 742
--28 721 979

الرصيد فـــــــي
 31يناير 2019
الشركة الدامجة
بعد تسويات الهيئة
العامة لالستثمار
دوالر أمريكي
18 381 853
509 539
4 403 027
121 484
236 650
586 586
19
5
5
1

718
538
574
606
240
24 271 815

508 567

11 727 349

12 235 916

509 146
37
6 018
825 551
48 162
673

5 165 861
2 384 787
955 136
79 860
48 162
8 799

5 675 007
2 384 824
961 154
905 411
-8 126

20 369 954

22 170 438

 جميع المعامالت مع األ طراف ذات العالقة خالل العام تتم بنفس أسس التعامل مع الغير. التوجد أية معامالت مع أعضاء اإل دارة العليا للشركة.-28

-29

االلتزامات المحتملة
بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لحساب الشركة وبعض شركاتها التابعة ولصالح الغير
في  10ديسمبر  2019مبلغ  10 251 937دوالر أمريكى.
أرقام المقارنة

أرقام المقارنة المدرجة بقائمة المركز المالي تمثل القوائم المالية المستقلة للشركة الدامجة في 31يناير 2019
وبعد تاثيرها بأرصدة الشركات المندمجة 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) والتسويات المحاسبية الخاصة بالهيئة العامة لالستثمار
والمناطق الحرة الخاص لالندماج واتخاذ القوائم المالية المستقلة للشركات الدامجة والمندمجة في  31أكتوبر
 2018أساس لالندماج بالقيم الدفترية وقائمة الدخل تمثل قائمة الدخل للشركة الدامجة وفقا للقوائم المالية
المستقلة المعتمدة في  31يناير .2019
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -30تسويات الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة

البنـــــــــــــــد

األرصدة في
 31أكتوبر 2018
قبل التقييم
دوالر امريكي

األرصدة طبق ا لتقييم
الهيئة العامة
لإلستثمار في
 31أكتوبر 2018
دوالر امريكي

تسويات الهيئة العامة
العامة لإلستثمار في
 31أكتوبر 2018
دوالر امريكي

419 576
8 073 530
117 307 738
30 860
659 810
10 900
126 502 414

--15 765 322
()218 663
--15 546 659

األصول غير المتداولة
أصول ثابتة (بالصافى)
أصول غير ملموسة
إستثمارات في شركات تابعة
إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات في مشروعات مشتركة
إستثمارات في شركات شقيقة
اجمالى األصول غير المتداولة

419 576
8 073 530
101 542 416
249 523
659 810
10 900
110 955 755

األصول المتداولة
مدينون وارصدة مدينة اخري
مستحق من أطراف ذات عالقة
جاري الشركة القابضة
مستحق من أطراف Italian Shirts
مارت
شرء إستث ا
مدينو ا
النقدية وما في حكمها
اجمالى األصول المتداولة
اجمالى األصول

52 920 670
138 605 335
7 717 303
5 538
35 600 000
44 364 668
279 213 514
390 169 269

25 949 171
137 060 054
7 717 303
5 538
-44 364 668
215 096 734
341 599 148

االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة
اجمالى االلتزامات

13 907 087
214 531 024
228 438 111

13 907 087
214 531 024
228 438 111

161 731 158

113 161 037

حقوق الملكية
استبعادات إستثمارات شركة العرفة
لإلستثمارات واإلستشا ارت (الشركة الدامجة)
-فى شركة العرفة لإلستثمار فى صناعة
الغزل والنسيج واالقمشة (شركة مندمجة)
حقوق الملكية لشركة العرفة لإلستثمارات
161 731 158
واإلستشارات بنظام المناطق الحرة في
 31أكتوبر 2018
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()2 077 340

111 083 697

()26 971 499
()1 545 281
--()35 600 000
-()64 116 780
()48 570 121
---()48 570 121
()2 077 340

()50 647 461

شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 -31أهم السياسات المحاسبية المتبعة
السياسات المحاسبية الموضحة أدناه يتم تطبيقها بشكل ثابت خالل الفترات المالية المعروضة بهذه
القوائم المالية.
 1-31ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية
تمسك الشركة حساباتها بالدوالر األمريكى ،يتم ترجمة المعامالت األجنبية بعملة التعامل بسعر الصرف
السائد فى تواريخ المعامالت .األصول واأللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية يتم ترجمتها لعملة
التعامل بسعر الصرف فى تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة.
يتم ترجمة األصول واأللتزامات التى يتم قياسها بالقيمة العادلة بسعر الصرف المستخدم عند تحديد القيمة
العادلة.
يتم ترجمة األصول واأللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية التى يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية
بسعر الصرف فى تاريخ المعاملة.
يتم األعتراف بفروق العملة فى األرباح والخسائر بأستثناء فروق العملة الناتجة من ترجمة ما يتم األعتراف
به فى بنود الدخل الشامل األخر المستقلة.
 2-31األصول الثابتة واإلهالك
أ-

االعتراف والقياس األولى
يتم األعترف باألصول الثابته بالتكلفه مخصوما منها مجمع األهالك وأى إضمحالل فى قيمتها.
واذا كانت المكونات الجوهريه لبند من بنود األصول الثابته لها أعمار إنتاجية مختلفة ،فإنه يتم المحاسبة
عنها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) ضمن تلك األصول الثابته.
يتم األعتراف باألرباح والخسائر الناتجة من استبعاد األصول الثابته بقائمة الدخل المستقلة.

ب -التكاليف الالحقة على االقتناء
يتم رسملة النفقات الالحقة على األقتناء على األصل فقط إذا كان من المتوقع أن ينشأ عنها تدفق منفعة
اقتصادية مستقبلية وزيادة المزايا األقتصادية المستقبلية لألصول ويتم اثبات جميع النفقات األخرى بقائمة
الدخل المستقلة كمصروف عن تكبدها.
ج -اإلهالك
يتم إهالك قيمة األصول الثابته القابلة لإلهالك – والتى تتمثل فى تكلفة األصل مخصوما منها قيمتها
التخريدية – وفقا لطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر األنتاجى المقدر لكل نوع من أنواع األصول
الثابته ،و يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل .ال يتم إهالك األراضى .وفيما يلى بيانا باألعمار األنتاجية
المقدرة لكل نوع من األصول للفترة المالية والفترة المقارنة.
وفيما يلى بيان االعمار ا إلنتاجية المقدرة
األصـــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــــــ
مباني
وسائل نقل وانتقال
أثاث ومعدات مكاتب
تجديدات وتجهي ازت في أماكن مستاجرة

العمر اإلنتاجي المقدر
(سنـــة)
50
5
16.66-2
10
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 3-31عقود التأجير
 1-3-31عقود تأجير تمويلى (عمليات البيع واعادة االستئجار) - :
إذا قامت المنشاة (البائع المستاجر) بتحويل أصل لمنشأة أخرى ( المشترى المؤجر) واعادة استئجار هذا
االصل مرة أخرى يجب على المنشاة تحديد ما إذا كان تحويل االصل يتم المحاسبة عنه على ان عملية بيع
لهذا االصل ام ال.
 2-3-31فى حالة أن تحويل االصل ليست عملية بيع - :
يجب على البائع المستأجر االستمرار فى االعتراف باالصل المحول ،ويجب عليه االعتراف بالتزام مالى
يساوي متحصالت التحويل
 4-31اإلستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة
ثمارت فى الشركات التابعة والشقيقة بالتكلفة وفى حالة حدوث إضمحالل دائم فى قيمتها
يتم أثبات اإلست ا
السوقيه أو قيمة األصول المحسوبة عن قيمتها الدفترية – طبقا للدراسات التى تتم فى هذا الشأن.
يتم تعديل القيمة الدفتريه بقيمة خسائر األضمحالل فى قيمة األصول و تحميله على قائمة الدخل المستقلة و
ذلك بالنسبة لكل إستثمار على حده  ،ويتم عكس قيمة األضمحالل السابق تسجيله فى الفترات السابقة بحيث
ال تزيد القيمة الدفترية لهذه اإلستثمارات عن صافى قيمتها األصلية قبل تسجيل خسائر األضمحالل فى قيمة
االصول.
 5-31اإلستثمارات في المشروعات المشتركة
المشروعات المشتركة هي الشركات التي تم تأسيسها بناء علي اتفاقات تعاقدية وتحتاج لموافقة األغلبية
إلتخاذ الق اررات االستراتيجية المالية والق اررات المتعلقة بإدارة الشركة .
 6-31إستثمارات مالية (أذون خزانة)
تثبت عمليات شراء اذون الخزانة – إن وجدت  -بالقيمة االسمية مخصوماً منها العوائد وتدرج ببند منفصل
بقائمة المركز المالى  ,وما يستحق منها بعد 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 .
 7-31العمالء والمدينون وأوراق قبض
يتم إثبات العمالء والمدينون وأوراق القبض كأصول متداولة اال اذا كان تاريخ استحقاقها وفقا لالرتباط
التعاقدى أكثر من  12شهر بعد تاريخ القوائم المالية الدورية فى هذه الحالة يتم إدراجها ضمن االصول
طويلة األجل بالقوائم المالية ويتم القياس االولى لها بالقيمة العادلة مضافا اليها التكلفة المباشرة للمعاملة،
ويتم القياس الالحق لها بالتكلفة المستهلكة باستخدام سعر الفائدة الفعلى مخصوما منها اى خسائر اضمحالل
فى قيمتها (-9 –31أ).
 8-31النقدية وما في حكمها
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية  ،فإن النقديه وما فى حكمها تتضمن أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق
والودائع تحت الطلب والتى ال يزيد أجلها عن ثالثة أشهر وكذا أرصدة البنوك سحب على المكشوف التى يتم
سدادها عند الطلب وتعد جزءا مكمالً لنظام أدارة أموال الشركة.
 9-31االضمحالل
أ-

األصول المالية غير المشتقة
يتم إعتبار األصل المالي مضمحالً إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلي أن هناك حدث أو أكثر له تأثير
سلبي علي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من إستخدام األصل.
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.
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
يتم إجراء أختبار اإلضمحالل لألصول المالية الهامة بذاتها علي مستوي كل أصل بصفة مستقلة وبالنسبة
لألصول المالية األخرى فإنه يتم إجراء إختبار األضمحالل علي مستوي كل مجموعة لألصول المالية
المتبقية علي مستوي المجموعات التي تشترك في خصائص خطر اإلئتمان .يتم األعتراف بكافة خسائر
اإلضمحالل في قائمة الدخل ،هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالي متاح للبيع المثبتة
مسبقاً ضمن حقوق الملكية إلي قائمة الدخل.
يتم إلغاء خسائر اإلضمحالل إذا كان يمكن ربط هذا اإللغاء بطريقة موضوعية لحدث وقع بعد األعتراف
بخسائر اإلضمحالل .األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة وأألصول المالية التي تعتبر أداه مديونيه
يتم األعتراف بااللغاء في قائمة الدخل .يتم األعتراف بإلغاء خسائر اإلضمحالل لألصول المالية المتاحة
للبيع والتي تعتبر أداه حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية.
ب -األصول غير المالية
في تاريخ نهاية كل فترة مالية  ،تقوم الشركة 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.
إلجراء اختبار اضمحالل القيمة ألصل 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 ).
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
ضرئب الذي يعكس تقديرات السوق الجارية للقيمة الزمنية للنقود
حدوثها مخصومة بسعر خصم قبل ال ا
المحددة لألصل أو وحدة توليد النقد .
والمخاطر ُ
يتم االعتراف بخسارة االضمحالل إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد اكبر من قيمته
اإلستردادية  .يتم مراجعة خسائر اإلضمحالل المعترف بها في السنوات السابقة لألصول األخرى في تاريخ
القوائم المالية المستقلة .وفي حالة وجود مؤشارت إلنخفاض الخسارة أو عدم وجودها يتم عكس أثر خسائر
اإلضمحالل وذلك في الحدود التي ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل قيمته التي كان سيتم تحديدها (بعد
خصم األهالك) لو لم يتم اإلعتراف بخسارة اإلضمحالل.
 10-31القروض والتسهيالت األئتمانية
يتم قياس القروض عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة باإلضافة الى التكاليف المتعلقة  ،بعد األعتراف
األولى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية
 11-31الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
يتم إثبات الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة.
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 12-31رأس المـال
أ -األسهم العادية
يتم إثبات التكاليف المباشرة المتعلقة بأصدار األسهم العادية وخيارات األكتتاب فى األسهم كتخفيض من
حقوق الملكية.
ب -إعادة شراء واعادة إصدار أسهم رأس المال
عند إعادة ش ارء أسهم أرس المال المصدر فإنه يتم األعتراف بالمبلغ المسدد مقابل إعادة الشراء والمتضمن
كافة التكاليف المباشرة والمتعلقة بإعادة الش ارء ،يتم تصنيفها كأسهم خزينة وعرضها كتخفيض لحقوق
الملكية.
عند بيع أو إعادة إصدار أسهم الخزينة ،يتم اإلعتراف بالمبلغ المحصل كزيادة فى حقوق المساهمين
والفائض أو العجز الناتج عن المعاملة ضمن األحتياطيات.
ج -توزيعات األرباح
يتم األعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام فى الفترة التى يتم فيها إعالن التوزيع بقرار من الجمعية العامة
للشركة.
 13-31المخصصات
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 باإللتزام إذا كان ذلك مالئماً  .هذا ويتم مراجعة رصيد المخصصات فى تاريخ القوائم
المالية وتعديلها عند الضرورة الظهار افضل تقدير حالى لها .
 14-31اإليــــراد
أ -عائد اإلستثمارات
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.
ب-أرباح (خسائر) بيع اإلستثمارات
يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن عملية بيع اإلستثمارات المالية بقائمة الدخل المستقلة فى تاريخ
حدوث البيع وذلك بالفرق بين التكلفة وسعر البيع مطروحاً منه مصروفات وعموالت البيع .
ج -اتعاب اإلدارة وخدمات الدعم الفنى
يتم إثبات اتعاب اإلدارة وخدمات الدعم الفنى بمجرد تقديم الخدمة طبقاً لمبدأ اإلستحقاق.
د -إيرادات الفوائد
يتم االعت ارف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل المستقلة وفقاً ألساس االستحقاق على أساس نسبة زمنية أخذا فى
االعتبار معدل العائد المستهدف على األصل.
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(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
 15-31المصروفات
أ -تكلفة االقتراض
يتم األعتراف بالفوائد المدينة والمرتبطة بقروض وتسهيالت أئتمانية بفوائد بقائمة الدخل بإستخدام طريقة
سعر الفائدة الفعال وفقاً ألساس اإلستحقاق.
ب -نظام التأمينات والمعاشات
تساهم الشركة فى نظام التأمينات األجتماعية الحكومى لصالح العاملين بها طبقاً لقانون التأمينات
االجتماعية ،يساهم العاملين والشركة بموجب هذا القانون فى النظام بنسبة ثابتة من األجور ويقتصر التزام
الشركة فى قيمة مساهمتها  ،وتحمل مساهمات الشركة بقائمة الدخل وفقاً ألساس األستحقاق.
 16-31نصيب السهم األساسى فى األرباح
يتم إحتساب نصيب السهم األساسى فى األرباح بقسمة الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين عن
مساهماتهم فى األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .
 17-31االحتياطيات
طبقاً لمتطلبات قانون الشركات والنظام االساسي للشركة 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 اًر يوازي  ٪50من أرس مال الشركة المصدر .ومتى إنخفض رصيد األحتياطى عن النسبة
المذكورة يتعين العودة الى اإلقتطاع مرة أخرى.
 18-31ادارة المخاطر المالية:
تتعرض الشركة للمخاطر المالية التالية نتيجة ألستخدامها لألدوات المالية:
* خطر االئتمان
* خطر السيولة
* خطر السوق
ويعرض هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لكالً من المخاطر المذكورة أعاله وكذا أهداف
الشركة والسياسات والطرق الخاصة لقياس وأدارة الخطر وكذلك إدارة الشركة لرأس المال كما يعرض بعض
األفصاحات اإلضافية المتضمنة فى هذه القوائم الماليه.
يتولى مجلس إدارة الشركة المسؤلية الكاملة الخاصه بوضع ومراقبة األطار العام إلدارة مخاطر الشركة كما
يقوم بتحديد وتحليل المخاطر التى تواجه الشركة لتحديد مستويات المخاطر وأوجه الرقابة المناسبة ومتابعة
تلك المخاطر ومدى التزامها بتلك المستويات.
وتهدف إدارة الشركة الى وضع بيئة رقابية بناءه ومنضبطة والتى من خاللها تضمن أن كافة الموظفين على
دراية وفهم بدورهم والتزامهم.
وتقوم لجنة المراجعة بمعاونة مجلس اإلدارة فى دوره الرقابى من أعمال الفحص المنتظم والمفاجىء ألوجه
الرقابة والسياسات المرتبطة بإدارة المخاطر.
خطر ا الئتمان
يتمثل خطر األئتمان فى خطر عدم وفاء أحد أطراف األدوات المالية إللت ازماته مما يعرض الطرف األخر
لخسائر مالية وينشأ هذا الخطر بصفة رئيسية من مدينو الشركة.
المدينون
إن تعرض الشركة لخطر األئتمان يتأثر بصفة أساسية بالخصائص الخاصة بكل مدين إال أن معظم مدينو
الشركة يتمثلوا فى المستحق على األطراف ذات العالقة والتى ال تشكل تركيز هام لخطر اإلئتمان من واقع
المعامالت التى تمت معهم خالل السنوات السابقة ولم ينتج أية خسارة من التعامل معهم.
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الضمانات
تقوم سياسة الشركة على توفير الضمانات المالية للشركات التابعة المملوكة بالكامل فقط.
خطر السيولة
يتمثل خطر السيولة فى خطر عدم وفاء الشركة إللتزاماتها فى تاريخ استحقاقها.
إن منهج الشركة فى إدارة السيولة هو التأكد – كلما أمكن ذلك – من ان لديها دائما سيوله كافيه لمقابلة
التزاماتها فى تاريخ استحقاقها فى الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو الحاق الضرر
بسمعة الشركة .كما تتأكد الشركة من توافر النقدية الكافية عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة لفترة
مالئمة بما فيها أعباء االلتزامات المالية ويستبعد من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحادة التى ال يمكن التنبؤ
بها بدرجة معقولة مثل الكوارث الطبيعية.
تحتفظ الشركة بمبلغ  69 473 656مليون دوالر أمريكى كتسهيالت إئتمانية بضمان ودائع تستحق عليها فائدة
 ٪3فوق سعر الليبور للدوالر األمريكى.
خطر السوق
يتمثل خطر السوق فى خطر التغيرات فى أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدة
وأسعار أدوات حقوق الملكية التى يمكن أن تؤثر على إي اردات الشركة أو قيمة ممتلكاتها من االدوات المالية.
إن الهدف من إدارة خطر السوق هو االدارة والتحكم فى التعرض لخطر السوق فى حدود المؤشرات المقبولة مع
تنظيم العائد.
إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس إدارة الشركة هو األحتفاظ برأس مال قوى بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين
والسوق وكذا لمقابلة التطورات المستقبلية للنشاط.
ويتولى مجلس إدارة الشركة متابعة العائد على رأس المال والذى تحدده الشركة بأنه صافى ربح الفترة مقسوماً
على إجمالى حقوق المساهمين كما يراقب مجلس إدارة الشركة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين.
ويسعى مجلس إدارة الشركة إلجراء توازن بين العوائد األعلى التى يمكن أن تتحقق مع المستويات العيا
لإلقتراض والمزايا والضمانات المقدمه عن طريق الحفاظ على مركز أرس مال سليم.
وال توجد أية تغيرات فى است ارتيجية الشركة فى إدارة رأس المال خالل العام .كما ال تخضع الشركة ألية
متطلبات خارجية مفروضة على رأس المال الخاص بها.
 -32االحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية
تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خالل الربع األول من عام  2020إلى إنتشار جائحة فيروس (كوفيد – )19
إضطربات في معظم اإلنشطة التجارية واألقتصادية بشكل عام لذا من المحتمل أن يكون
ا
المستجد ،مما تسبب في
لذلك تأثير جوهري علي عناصر األصول واأللت ازمات والقيمة اإلستردادية لها وكذا نتائج األعمال 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 األحداث 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 بق ارر 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
"األدوات المالية" محل الموضوعات المقابلة في
معيار المحاسبة المصري رقم (" )26األدوات
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 األصول المالية
على أساس قياسها –الحقًا-إما بالتكلفة المستهلكة،
أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر أو
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،وذلك
طبقا لنموذج أعمال المنشأة إلدا ةر األصول 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 األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستهلكة
واألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل االخر منذ لحظة االعتراف
االولي لتلك بغض النظر عند وجود مؤشر لحدث
الخسا ةر.
 -4بناء علي متطلبات هذا المعيار تم تعديل كال من
المعايير التالية:
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )1عرضالقوائم المالية" المعدل 2019
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )4قائمةالتدفقات النقدية"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )25األدواتالمالية :العرض"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )26األدواتالمالية :االعتراف والقياس"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )40األدواتالمالية :اإلفصاحات"
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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
"اإليراد من العقود مع العمالء" محل المعايير التالية
ويلغيها:
أ -معيار المحاسبة المصري رقم (" )8عقود
اإلنشاء" المعدل .2015
ب -معيار المحاسبة المصري رقم (" )11اإلي ارد"
المعدل .2015
 -1تم استخدام نموذج السيط ةر لالعت ارف
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 األصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما
يعترف بالت ازم 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 باألصول 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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على القوائم المالية
تقوم اإلدا ةر في الوقت
الحالي بتقييم األثر
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 األثر
المحتمل على القوائم  1يناير  ،2020ويسمح بالتطبيق
المبكر إذا تم تطبيق معيار
المالية عند تطبيق
المحاسبة المصري رقم ()48
التعديل بالمعيار.
"االي ارد 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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المعايير الجديدة
او المعدلة

ملخص ألهم التعديالت

التأثير المحتمل
على القوائم المالية

تاريخ التطبيق

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

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

اإلدار في الوقت يسري المعيار رقم ( )38المعدل
ة
تقوم
على الفترات المالية التي تبدأ في
الحالي بتقييم األثر
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 الفق ارت 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 عناألطراف 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 (" )29تجميعاألعمال"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )30القوائم الماليةالدورية"
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )44اإلفصاح عنالحصص في المنشآت األخرى"

تقوم اإلدا ةر في الوقت يسري المعيار رقم ( )42المعدل
على الفترات المالية التي تبدأ في
الحالي بتقييم األثر
المحتمل على القوائم أو بعد  1يناير  ،2020ويسمح
بالتطبيق المبكر.
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.
كما يتم تطبيق الفقرات 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 امتيازات
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
واألنفاق ،والمستشفيات ،والمطارات ،ومرافق توزيع
المياه ،وامدادات الطاقة وشبكات االتصاالت  ،...إلخ.
ويمنح هذا التفسير خيار االستمرار في تطبيق المعالجة
السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة القائمة قبل
 1يناير  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
الفت ارت المالية التي تبدأ في أو بعد
الحالي بتقييم األثر
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 األثر
المحتمل على القوائم  1يناير .2019
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.
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شركة العرفة لالستثمارات واإلستشارات

(شركة مساهمة مصرية بنظام المنطقة الحرة العامة)
إيضاحات متممة للقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في  31يناير 2020
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 لجميعستثمارتها العقارية
ا
المنشأت عند القياس الالحق إل
وااللتزام 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 (" )32األصول غيرالمتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير
المستمرة.
 معيار المحاسبة المصري رقم (" )31اضمحاللقيمة األصول"

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 االلت ازمات الحالي بتقييم األثر الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
التي تنشأ من األنشطة 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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اإلدار في الوقت يتم تطبيق هذا التعديل على
ة
تقوم
الحالي بتقييم األثر الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
المحتمل على القوائم  1يناير .2019
المالية عند تطبيق
التعديل بالمعيار.

