
















  

 - ٦-  

 

 
  شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات 

  منطقة حرة –شركة مساهمة مصریة 
  المجمعة غیر الدوریة المتممة للقوائم المالیة اإلیضاحات

  ٢٠١٧ ابریل ٣٠المالیة المنتهیة فى  الفترةعن 
  
 نبذة عن الشركة   -١
 الكیان القانوني والنشاط ١-١

  
وفقًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار  –ة مصریة شركة مساهم –تأسست شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات 

  . ١٦/١/٢٠٠٦وذلك بتاریخ  . بنظام المناطق الحرة ١٩٩٧) لسنة ٨رقم (
 

(شركة تابعة) بجلسته  –منطقة حرة  -  شركة مساهمة مصریة –قرر مجلس إدارة الشركة السویسریة للمالبس الجاهزة 
الشركة إلى شركتین مساهمتین (شركة قاسمة وشركة منقسمة) بنظام المناطق الحرة تقسیم  ٢٠٠٥یونیو  ١٨المنعقدة بتاریخ 

بذات المساهمین وبنفس نسب المساهمة في رأس المال المصدر للشركة في تاریخ التقسیم وعلى أن یتم التقسیم على أساس 
شركة القاسمة بنشاط االستثمار في ، على أن تختص ال ٢٠٠٥یونیو  ٣٠القیمة الدفتریة ألصول والتزامات الشركة كما في 

ة غیر العادیة للشركة العاماألوراق المالیة وتختص الشركة المنقسمة بنشاط تصنیع المالبس الجاهزة وقد وافقت الجمعیة 
. وقد تم اعتماد إصدار الموافقة النهائیة على  على اقتراح مجلس اإلدارة المذكور ٢٠٠٥ینایر ١٤بجلستها المنعقدة بتاریخ 

  . ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤ة لالستثمار والمناطق الحرة في العامرار التقسیم من قبل الهیئة ق
 

   تم تعدیل اسم الشركة القاسمة إلى شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات والتأشیر بهذا التعدیل بصحیفة االستثمار في
  . ٢٠٠٦ینایر  ١١
 

  . ١٦/١/٢٠٠٦بتاریخ  ١٧٤٢٦بالسجل التجاري للشركة تحت رقم  تم تسجیل التعدیل
   . بالسجل التجاري بدأ من تاریخ تسجیل هذا التعدیلسنة ت ٢٥مدة الشركة 

  ینایر من كل عام  ٣١هى فى تعدیل السنه المالیه للشركه من كل عام لتنتتم 
  
ود رة الدكتور/ عالء أحمد عبد المقصجمهوریة مصر العربیة ورئیس مجلس اإلدا –الشركة المنطقة الحرة بمدینة نصر  مقر

  . عرفه
  
  

 غرض الشركة  ٢-١
مزاولة نشاط االستشارات المالیة واإلداریة واالستثمار في رؤوس أموال الشركات األخرى المصریة واألجنبیة والمساهمة في 

  . إعادة هیكلة الشركات وتقدیم الدعم الفني واإلداري لها
  

 القید ببورصة األوراق المالیة ٣-١

 . یةالمصر  األوراق المالیة ةبورصبمقیدة الشركة 
  

  أسس اإلعداد    -٢
 االلتزام بالمعاییر والقوانین   ١-٢

 . تم إعداد القوائم المالیة المجمعة للشركة طبقًا لمعاییر المحاسبة المصریة وفي ضوء والقوانین المصریة الساریة
  . ١٤/٦/٢٠١٧بتاریخ  ةتم اعتماد القوائم المالیة من قبل مجلس االدارة بجلسته المنعقد

  
 اسأسس القی  ٢-٢

علــى أـساس التكلفــة التاریخیــة فیمـا عــدا األصــول وااللتزامـات التالیــة والتــي تـم إثباتهــا بالقیمــة  المجمعــة أعـدت القــوائم المالیـة
  : العادلة

 االستثمارات المالیة المتاحة للبیع والمدرجة بالقیمة العادلة . 
 العقود اآلجلة والمدرجة بالقیمة العادلة . 

  . )٤القیمة العادلة موضحة فیما بعد (إیضاح رقم الطرق المستخدمة في قیاس 






































