
















 " ش.م.م " شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات
  ٢٠١٦ أكتوبر ٣١للفترة المالیة المنتھیة فى غیر المجمعة الدوریة الیضاحات المتممة للقوائم المالیة ا:  تابع

 
 

٦ 

 

 شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات
 منطقة حرة -شركة مساھمة مصریة 

 غیر المجمعةالدوریة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة 
 ٢٠١٦ أكتوبر ٣١المنتھیة فى المالیة  الفترةعن 

 
 
  نبذة عن الشركة :  -١
 
 الكیان القانونى والنشاط ١-١
 
شار   ساھمة مصریة  -ات تأسست شركة العرفة لالستثمارت واالست ضمانات وحوافز  -شركة م قانون  قا ألحكام  وف

 بنظام المناطق الحرة . ١٩٩٧) لسنة ٨االستثمار رقم (
 
جاھزة    سریة للمالبس ال شركة السوی لس ادارة ال صریة  -قرر مج ساھمة م حرة  -شركة م عة)  –منطقة  شركة تاب ) 

 الى شركتین مساھمتین (شركة قاسمة وشركة منقسمة ) بنظام تقسیم الشركة  ٢٠٠٥یونیو  ١٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
المناطق الحرة بذات المساھمین وبنفس نسب المساھمة فى رأس المال المصدر للشركة فى تاریخ التقسیم وعلى ان یتم 

فى  ما  شركة ك مات ال یو  ٣٠التقسیم على أساس القیمة الدفتریة ألصول والتزا شركة  ٢٠٠٥یون ختص ال لى أن ت ، ع
قت  قد واف جاھزة و صنیع المالبس ال شاط ت سمة بن شركة المنق ختص ال یة وت القاسمة بنشاط االستثمار فى األوراق المال

مذكور.  ٢٠٠٥ أكتوبر ١٤الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بجلستھا المنعقدة بتاریخ  تراح مجلس االدارة ال على اق
قرار  لى  یة ع قة النھائ فى وقد تم اعتماد اصدار المواف حرة  ناطق ال مة لالستثمار والم ئة العا بل الھی من ق سیم   ٢٤التق

 . ٢٠٠٥نوفمبر 
 
التأشیر بھذا التعدیل بصحیفة االستثمار تم تم تعدیل اسم الشركة القاسمة الى شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات و 

 . ٢٠٠٦ینایر  ١١فى 
   
 . ١٦/١/٢٠٠٦بتاریخ  ١٧٤٢٦تم تسجیل التعدیل للشركة بالسجل التجارى تحت رقم  
  
 سنة تبدأ من تاریخ تسجیل ھذا التعدیل بالسجل التجارى . ٢٥مدة الشركة  
 
 ینایر . ٣١مارس من كل عام لتنتھى فى  ٣١تم تعدیل السنة المالیة للشركة من  
 
لدكتور  –مقر الشركة المنطقة الحرة بمدینة نصر   مد عبد جمھوریة مصر العربیة ورئیس مجلس االدارة ا عالء أح  /

 . ھالمقصود عرف
 
  غرض الشركة  ٢-١
 
یة   صریة واالجنب خرى الم شركات اال موال ال فى رؤوس أ ستثمار  یة واال یة واالدار شارات المال شاط االست لة ن مزاو

 والمساھمة فى اعادة ھیكلة الشركات وتقدیم الدعم الفنى واالدارى لھا .
 
 القید ببورصة االوراق المالیة ٣-١
 
 . المصریةاألوراق المالیة  ةبورصبركة مقیدة الش 
 
 أسس اإلعداد : -٢
 
 االلتزام بالمعاییر و القوانین : ١-٢

 وانین الساریة .ققا لمعاییر المحاسبة المصریة والتم اعداد القوائم المالیة للشركة طب 
 . ١٢/١٢/٢٠١٦تم اعتماد القوائم المالیة من قبل مجلس االدارة بجلستھ المنعقده بتاریخ  

 
 أسس القیاس : ٢-٢
  
 أعدت القوائم المالیة على اساس التكلفة التاریخیة فیما عدا األصول وااللتزامات التالیة والتى تم اثباتھا بالقیمة العادلة : 
  والمدرجة بالقیمة العادلة المتاحة للبیعاالستثمارات المالیة . 
 ادلةاالدوات المالیة (عقود آجلة) والمدرجة بالقیمة الع . 
 

 . )٤الطرق المستخدمة فى قیاس القیمة العادلة موضحة فیما بعد باالیضاح رقم (

 






































