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 )شركة مساهمة مصرية(شركة العروبة للسمسرة فى األوراق المالية 
 ٦٢٠١ ديسمبر ٣١اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

 
 
 

- ٥ - 
 

 
 : نبذة عن الشركة         -١

لسنة  ٩٥طبقا ألحكام القانون رقم عن طريق االكتتاب املغلق و" صريةشركة مسامهة م"تأسست شركة العروبة للسمسرة يف األوراق املالية 
صدار قانون الشركات املشكلة باهليئة العامة لسوق إب ١٩٩٢لسنة٩٥من القانون رقم  ١٣٠مادة طبقا للومت املوافقة على تأسيس الشركة  ١٩٩٢

كما مت قيد الشركة يف  ١٩٩٥يف يناير  ٩٢ومت نشر النظام األساسي للشركة بصحيفة الشركات حتت رقم  ٢/٣/١٩٩٤املال جبلستها املنعقدة يف 
 ١٥مبوجب ترخيص هيئة سوق املال رقمبغرض القيام بأعمال السمسرة يف األوراق املالية ٢٠/٤/١٩٩٤بتاريخ  ٩٤١٥السجل التجاري حتت رقم 

جيوز للشركة ان يكون هلا مصلحة أو تشترك بأي وجه . والئحته التنفيذية ١٢٧واملادة  ١٩٩٢لسنة٩٥من القانون رقم ٣٣ام املادة ومبراعاه أحك
و مت طرح الشركه بأعماهلا أو اليت تعاوا على حتقيق غرضها يف مصر أو يف اخلارج هبيهمن الوجوه مع شركات األموال اليت تزاول أعمال ش

 .١٤/٠٣/٢٠١٠السجل التجاري بتاريخ بعد التأشري ب ٢٥/٣/٢٠١٠لالكتتاب العام بتاريخ 
 ٠٦/٠٣/٢٠١٧من جانب جملس ادارة الشركة بتاريخ مت اعتماد القوائم املالية  -

 

 : أسس إعداد القوائم املالية         -٢
 .وفقاً لفرض االستمرارية و مبدأ التكلفة التارخييةيتم إعدادالقوائم املالية  –
 .مت إعداد القوائم املالية املرفقة وفقاً للسياسات املوضحة أدناه ، و يف ضوء القوانني واللوائح املصرية السارية –
 .و الذي ميثل عملة النشاط األساسية للشركة مت عرض القوائم املالية املرفقة باجلنية املصري –
يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام احلكم الشخصي و التقديرات و االفتراضات اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية  –

تعلقة ا يف ضوء اخلربة السابقة و تعد التقديرات واالفتراضات امل. لتزامات و اإليرادات و املصروفاتو القيم املعروضة لألصول و اال
االفتراضات األساس يف تكوين احلكم الشخصي اخلاص متثل نتائج التقديرات و. طبيقها عوامل أخرى متنوعة معقولة يف ظروف ت

قديرات ، و هذا و قد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك الت. بالقيم الدفترية لألصول وااللتزامات بطريقة أكثر وضوحاً من مصادر أخرى
تغيري يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا بصفة دورية حيث يتم االعتراف بالتغيري يف التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت يتم 

 .ثر على كليهماالتقدير فيها إذا كان التغيري يؤثر على هذه الفترة فقط ، أو يف فترة التغيري أو الفترات املستقبلية إذا كان التغيري يؤ
 

 : التوافق مع معايري احملاسبة املصرية  -
 .مت إعداد القوائم املالية للشركة وفقاً ملعايري احملاسبة املصرية و القوانني و اللوائح السارية 

 
 :التغريات ىف السياسات احملاسبية  -

السابق ، فيما عدا التغريات اليت نتجت عن تطبيق معايري احملاسبة السياسات احملاسبية املطبقة خالل الفترة هى تلك الىت مت استخدامها ىف العام 
لتحل حمل معايري احملاسبة املصرية  ٢٠١٥لسنة  ١١٠مبوجب قرار وزير اإلستثمار رقم  ٢٠١٥يوليه  ٩املصرية اجلديدة الصادرة بتاريخ 

، و  ٢٠١٦بتلك املعايري اجلديدة إعتباراً من أول يناير ، و مت العمل  ٢٠٠٦لسنة  ٢٤٣السابقة و اليت كانت صادرة بالقرار الوزاري رقم 
 .تطبق علي املنشأت اليت تبدأ سنتها املالية يف أو بعد ذلك التاريخ 

 :و فيما يلي أهم التعديالت و اليت تنطبق علي الشركة و تأثريها علي القوائم املالية إن وجدت  -
املعايري اجلديدة أو 

 لتأثري علي القوائم املاليةا ملخص ألهم التعديالت املعدلة
) ١(معيار مصري 

 عرض القوائم املالية
 قائمة املركز املايل -
عرض رأس املال العامل اليتطلبه املعيار كما مت إستبعاد النموذج  *

و الذي كان يظهر  ٢٠٠٦اإلرشادي للقوائم املالية املرفق مع إصدار 
 .عرض رأس املال العامل

إضافة خانة إيل قائمة املركز املايل تتضمن األرصدة يف بداية أول فترة  *
مقارنة معروضة يف حالة تأثرها نتيجة تطبيق املنشأة لسياسة حماسبية بأثر 

 .رجعي أو إعادة التبويب
 وقائمة الدخل الشامل) / األرباح أو اخلسائر(قائمة الدخل  -
ل و املصروفات اليت مت علي املنشأة أن تفصح عن كافة بنود الدخ *

اإلعتراف ا خالل الفترة يف قائمتني منفصلتني إحدامها تعرض مكونات 
و الثانية تبدأ بالربح أو اخلسارة و ) قائمة الدخل(الربح أو اخلسارة 

 )قائمة الدخل الشامل(تعرض عناصر الدخل الشامل اآلخر 
 

قامت الشركة بعرض القوائم طبقاً للمعيار 
 إعداد قائمة الدخل الشامل  املعدل ، و مت

، و ال توجد أي تعديالت بأثر رجعي 
تتطلب عرض قائمة املركز املايل اليت 

تتضمن األرصدة يف بداية أول فترة مقارنة 
 .معروضة 

) ١٠(معيار مصري 
األصول الثابتة و 

 إهالكاا

جيب عرض حركة األصول الثابتة و إهالكاا باإليضاحات املتممة  *
 ) .الفترة احلالية و فترة املقارنة(للقوائم املالية للفترتني 

مت الغاء خيار إستخدام منوذج إعادة التقييم عند القياس الالحق لألصول *
 .الثابتة 

قامت الشركة بالعرض طبقاً للمعيار 
 .املعدل 

تعديل باملعيار علي أرقام ال يوجد تأثري لل
 .القوائم املالية املعروضة 
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) ١٤(معيار مصري 

 تكاليف اإلقتراض
مت الغاء املعاجلة القياسية السابقة و اليت كانت تعترف بتكلفة اإلقتراض  *

املتعلقة مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل علي قائمة الدخل 
 .دون رمسلتها علي األصل 

 

تأثري للتعديل باملعيار علي أرقام  ال يوجد
 .القوائم املالية املعروضة 

) ٣٨(معيار مصري 
 مزايا العاملني

نظم املزايا احملددة ، يتطلب املعيار املعدل اإلعتراف الفوري باألرباح و  *
اخلسائر اإلكتوارية املتراكمة و حتميلها علي بنود قائمة الدخل الشامل 

 .اآلخر
 

للتعديل باملعيار علي أرقام ال يوجد تأثري 
 .القوائم املالية املعروضة 

) ٤٠(معيار مصري 
" األدوات املالية       

 "اإلفصاحات 

" األدوات املالية ) ٤٠(مت إصدار معيار حماسبة مصري جديد رقم  *
 .ليتضمن مجيع اإلفصاحات املطلوبة لألدوات املالية" األفصاحات 

قامت الشركة بعرض اإلفصاحات 
 .ملطلوبة بالقوائم املالية ا

) ٤١(معيار مصري 
 القطاعات التشغيلية

و " التقارير القطاعية ) " ٣٣(مت الغاء معيار احملاسبة املصري رقم  *
 " .القطاعات التشغيلية ) "٤١(استبداله باملعيار املصري رقم 

و بناءاً عليه أصبح نظام التقارير القطاعية الواجب اإلفصاح عنها و حجم 
اإلفصاحات املطلوبة يعتمد بشكل أساسي علي املعلومات عن القطاعات 

بالطريقة اليت يستخدمها متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة إلختاذ 
 .قرارات عن املوارد اليت ينبغي ختصيصها للقطاع و تقييم أدائه 

تعمل الشركة من خالل قطاع تشغيلي 
،  يهالسمسره يف االوراق املالواحد يتمثل 

و قد جرى التقرير عن مجيع إيرادات 
 ديسمرب ٣١الشركة عن الفترة املنتهية يف 

علي أساس وجود قطاع تشغيلي  ٢٠١٦
 .منفرد يف القوائم املالية

 
) ٤٥(معيار مصري 

 قياس القيمة العادلة
قياس القيمة العادلة ) " ٤٥(مت إصدار معيار حماسبة مصري جديد رقم  *
عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح بالقياس أو  ويطبق هذا املعيار" 

 :اإلفصاح بالقيمة العادلة ، و يهدف هذا املعيار إيل 
 .تعريف القيمة العادلة ) أ(
 .وضع إطار لقياس القيمة العادلة يف معيار واحد ) ب(
 .حتديد اإلفصاح املطلوب لقياسات القيمة العادلة ) جـ(

قامت الشركة بعرض اإلفصاحات 
 .ة عن القيمة العادلة طبقاً للمعايري املطلوب

 
 :أهم السياسات احملاسبية املطبقة         -٣

 

 :ترمجة املعامالت بالعمالت االجنبية ١-٣
 .مت اعداد و عرض القوائم املالية باجلنية املصرى و هى عملة التعامل للشركة  - 

 .سعر الصرف السائد ىف تاريخ املعاملة يتم تسجيل املعامالت بالعمالت االجنبية اولياً باستخدام  -
يتم ترمجة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد ىف تاريخ امليزانية ، ويتم ادراج  -

 .مجيع الفروق بقائمة الدخــل
األجنبية و الىت يتم قياسها بالتكلفة التارخيية باستخدام اسعار يتم ترمجة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت  -

 .لسائدة ىف تاريخ االعتراف االوىلالصرف ا
 :النقدية وما ىف حكمها٢-٣

تظهر النقدية وأرصدة البنوك يف امليزانية بالتكلفة، ويتم عرض أرصدة بنوك سحب على املكشوف ضمن اإللتزامات املتداولة يف امليزانية 
 .وجدتإن 

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما يف حكمها النقدية  باخلزينة والودائع حتت الطلب لدى البنوك وكذلك 
 .أرصدة بنوك سحب على املكشوف ان وجدت

 
 :تقييم اإلستثمارات٣-٣

 االستثمارات املقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر ١-٣-٣
تصنيف اإلستثمارات على اا إستثمارات مقيمة بالقيمه العادله من خالل األرباح واخلسائر إذا مت اقتنائها بغرض يتم 

يتم اثبات . املتاجرة او إذا كانت الشركة تدير تلك االستثمارات وتتخذ قرارات بالبيع او الشراء بناء على قيمتها العادلة
تقاس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغري . ارات ىف االرباح واخلسائرالتكاليف املتعلقة بإقتناء تلك االستثم
 ".صاىف التغري ىف القيمه السوقيه لإلستثمارات املالية بغرض املتاجرة"ىف قيمتها ىف قائمه الدخل حتت بند 
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 إستثمارات مالية متاحة للبيع  ٢-٣-٣
وىف تاريخ امليزانية يتم ادراج التغري ىف القيمة العادلـة  ، ة املتاحة للبيع بالقيمة العادلةيتم االثبات املبدئى لالستثمارات املالي

سواء كان ربح او خسارة ضمن حقوق املسامهني مباشرة فيما عدا خسائر االضمحالل ىف قيمة اإلستثمار يتم االعتراف ا 
ح او اخلسائر امعة والىت سبق اإلعتراف ا مباشـرة ىف  وىف حالة إستبعاد اإلستثمار يتم إدراج األربا، ىف قائمة الدخل 

ويتم حتديد القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتاحة للبيع طبقـاً لسـعر التـداول ىف    . حقوق املسامهني ىف قائمة الدخل 
ة ىف سوق نشط فيتم اثباا اما االستثمارات الىت ليس هلا سعر تداول ىف البورص، البورصة ىف سوق نشط ىف تاريخ امليزانية 

 .بالتكلفة
 :العمالء و املدينون و احلسابات املدينة األخرى    ٤-٣

تثبت أرصدة العمالء و أوراق القبض و أرصدة املدينون و املوردين دفعات مقدمة و التأمينات لدى الغري و االرصدة املدينة األخرى  –
لغ بالقيمة االصلية للفاتورة خمصوما منها اية مبالغ من املتوقع عدم حتصيلها و الىت يتم تقديرها عندما يكون من غري احملتمل حتصيل املب

هذا و يتم اثبات االرصدة املدينة االخرى . حتديدها  عندكما يتم ختفيض قيمة رصيد العمالء و املدينون بقيمة الديون الرديئة بالكامل 
 .ان وجدت  -بالتكلفة ناقصاً خسائر االخنفاض ىف القيمة 

يتم االعتراف النقدية املستقبلية املتوقعة ، ويتم قياس خسائر االضمحالل بالفرق بني القيمة الدفترية للمدينون و القيمة احلالية للتدفقات  –
 .خبسائر االضمحالل بقائمة الدخل ، و يتم االعتراف برد خسائر االضمحالل ىف الفترة الىت حدث فيها 

 
 :االخرىالدائنة  ساباتحلاملوردون و اوراق الدفع وا ٥-٣

 تثبت ارصدة املوردين و اوراق الدفع و املصروفات املستحقة و التأمينات من الغري و االرصدة الدائنة االخرى باملبالغ املستحقة السداد
 ) .بالتكلفة(ىف املستقبل للبضائع أو اخلدمات املستلمة سواء متت أو مل تتم املطالبة ا من قبل املورد 

 ) :شراء / بيع ( مالية  أوراق ٦-٣
ىف رصيد األوراق املالية طرف شركة مصر للمقاصة عن آخر يومني عمل بالفترة املالية و الىت مل يتم )شراء/بيع(تتمثل األوراق املالية 

 .١٩٩٢لسنه٩٥بعد يومى عمل وفقا ألحكام القانون رقم ) شراء/بيع(حيث يتم تسوية األوراق املالية تسويتها 
 :وإهالكااالثابتة األصول ٧-٣

 تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التارخيية بعد خصم جممع االهالك و اخلسائر املتراكمة الضمحالل القيمة ، و يتم االعتراف جبميع تكاليف
و يتم إعادة النظر ىف العمر االنتاجى املقدر و القيمة التخريدية لكل اصل  .الخرى ىف قائمة الدخل عند حتققهااالصالح و الصيانة ا

 ).١٠(من معيار احملاسبة املصرى رقم ) ٥١(تغري ىف تلك االعمار وفقا للفقرةكلما كان هناك مؤشرات على امكانية حدوث 
بالطريقة الىت حددا االدارة ، و مت حساب اإلهالك  يبدأ اهالك االصل عندما يكون مكانه و حالته الىت يصبح عليها قادراً على التشغيل

طبقاً للعمر االفتراضي لألصل ووفقاً ملعدالت لبند املباىن و املتناقص لباقى بنود االصول الثابتة و يتم ذلك باتباع طريقة القسط الثابت 
 :اإلهالك التالية 

 معدل االهالك          نوع االصل                                          
 %٥٠         أجهزة حاسب أيل

 %٥           مباىن
 %١٥       برامج حاسب آىل

 %٢٥          باقي األصول
يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع احلصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها يف 

 . املستقبل ، يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل يف قائمة الدخل يف الفترة اليت مت فيها استبعاد األصل 
 

 :التكاليف الالحقة على االقتناء  ١-٧-٣
يتم احتساب النفقات املتكبدة الستبدال أى من مكونات االصول الثابتة كبند منفصل ويتم رمسلته ، كما يتم  –

يتم رمسلة النفقات األخري الالحقة فقط عند زيادة املنافع االقتصادية . شطب املبالغ املدرجة ألي جزء مستبدل
 .صل ويتم إثبات مجيع النفقات األخرى يف قائمة الدخل كمصروفاتاملستقبلية املتعلقة باال

 .يتم مراجعة القيم املتبقية لالصول و االعمار االنتاجية هلا و طرق اهالكها ىف اية كل فترة  –
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 :اضمحالل األصول الثابتة  ٢-٧-٣
ان يكون اصل ثابت قد  تقوم الشركة بشكل دورى ىف تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك مؤشر على –

اضمحل ، عندما تزيد القيمة الدفترية لالصل عن قيمته االستردادية ، فيعترب ان هناك اضمحالل لالصل و بالتاىل يتم 
 .ختفيضه اىل قيمته االستردادية ، وتثبت خسارة االضمحالل بقائمة الدخل

ري ىف التقديرات املستخدمة لتحديد قيمة االصل يتم رد اخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغي –
 تتعدى القيمة الدفترية االستردادية منذ اثبات اخر خسارة ناجتة عن اضمحالل القيمة ، و تكون حمدودة حبيث ال

القيمة االستردادية له او القيمة الدفترية الىت كان سيتم ) سارة النامجة عن اضمحالل القيمةنتيجة لرد اخل(لالصل 
النسبة لالصل ىف ما مل يتم االعتراف باخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة ب) بالصاىف بعد االهالك(يدها حتد

 .يتم اثبات الرد ىف أية خسارة نامجة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة الدخل و. السنوات السابقة
 

 :رأس املال٨-٣
 .يتم تصنيف األسهم العادية ضمن حقوق امللكية

 :االحتياطيات٩-٣
اء على اقتراح يتم تكوين االحتياطيات لتدعيم املركز املاىل للشركة و بقرار من اجلمعية العامة للشركة و يستعمل بقرار من اجلمعية العامة للشركة بن

 .متها رأس املال املصدرجملس ادارة الشركة فيما يكون ملصلحة الشركة كما جيوز حتويل املال االحتياطى أو جزء منه إىل أسهم يزاد بقي
 :اإلحتياطى القانوىن١-٩-٣

على االقل من االباح لتكوين احتياطى قانونىويقف هذا االقتطاع مىت بلغ % ٥ينص النظام االساسى للشركة على اقتطاع مبلغ يوازى 
 .عودة اىل االقتطاعومىت نقص االحتياطى عن ذلك تعني ال،من رأس مال الشركه املصدر % ٥٠جمموع االحتياطى قدرا يوازى 

 :االحتياطى العام٢-٩-٣
جم  ٢.٥٣جم و بني القيمه السوقيه للسهم عند الطرح و هي  ١يتمثل االحتياطي العام يف الفرق بني القيمه االمسيه للسهم و هي 

 .جم  و هو عباره عن تنازل قدامي املسامهني عن حقوق االولويه  ٤٥٩٠٠٠٠= سهم  ٣٠٠٠٠٠٠× جم  ١.٥٣
جم و ذلك لزياده راس املال مبوجب قرار اجلمعيه العامه الغري عاديه بتاريخ  ٤٥٠٠٠٠٠مت ختفيض رصيد االحتياطي العام مببلغ *  

 .بزياده راس املال املصدر و املدفوع من احتياطيات الشركه عن طريق اسهم جمانيه  ٢٠/٠٤/٢٠١١
 :و تتمثل احلركة على االحتياطيات فيما يلى
 ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٦ البيان

    احتياطى قانوىن
 ٣٠٥٨٢٣  ٣٠٥٨٢٣ رصيد أول الفترة

 -  - احلركة
 ٣٠٥٨٢٣  ٣٠٥٨٢٣ رصيد آخر الفترة

    
    احتياطى عام

 ٩٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠ رصيد أول الفترة
 -  - احلركة

 ٩٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠ رصيد آخر الفترة
 

 :املخصصات٠١-٣
يتم اإلعتراف باملخصص عندما يكون هناك التزام قانوين أو استداليل حايل كنتيجة ألحداث سابقة ويكون من املرجح أن يتطلب ذلك استخدام 

ص أو وعندما يكون من املتوقع استرداد هذا املخص.جراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمه هذا االلتزامامكانية اللموارد لتسوية هذه االلتزامات مع 
مؤكد جزء منه كما يف حالة وجود تغطية تأمينية فإن القيمة املتوقع استردادها يتم تسجيلها كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد 

 .بدرجة عالية
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 :حتقق االيرادات ١١-٣
 :ايرادات النشاط ١-١١-٣

و يتم إثبات اإليراد يف اية كل يوم عمل وذلك بعد االنتهاء من تنفيذ عمليات التداول بالبورصة  وذلك عند اصدار الفاتوره علي 
  -:اساس االستحقاق وذلك اذا توافرت الشروط التاليه 

 .ميكن قياس قيمه االيراد بدقه - أ
 .باملعامله للمنشاه انه من املتوقع بشكل كبري تدفق املنافع االقتصاديه املتعلقه - ب
 .انه ميكن القياس الدقيق لدرجه امتام العمليه ىف تاريخ امليزانيه - ت
 .متامهالعمليه كذلك التكاليف الالزمه الانه ميكن القياس الدقيق للتكاليف الىت مت تكبدها ىف ا - ث
 .واتري بيع وشراءمتثل ايرادات الشركة ىف قيمة العموالت الناشئة عن عمليات البيع والشراء والصادر عنها ف - ج
 .كما متثل االيرادات االخرى ىف اخلدمات املقدمة من الشركة لعمالئها - ح

 :خسائر بيع االستثمارات/ارباح ٢-١١-٣
 يتم إثبات االرباح واخلسائر الناجتة عن عمليات بيع االستثمارات املالية قى تاريخ حدوث العملية وذلك بالفرق بني التكلفة وسعر البيع

 .مصروفات وعموالت البيعمطروحاً منه 
 :توزيعات االرباح ٣-١١-٣

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات االرباح بقائمة الدخل ىف التاريخ الذى ينشأ فيه حق للشركة فىاستالم توزيعات أرباح الشركات 
 .املستثمر فيها واحملققة بعد تاريخ االقتناء 

 :الفوائد الدائنة ٤-١١-٣
 .الدائنة بقائمة الدخل طبقاً ملبدأ االستحقاق باستخدام معدل الفائدة الفعلىيتم االعتراف بالفوائد 

 :املصروفات١٢-٣
صروفات االداريه والعموميه مع حتميلها على قائمة الدخل ىف الفتره املاليه الىت حتققت فيها تلك يتم االعتراف جبميع املصروفات مبا ىف ذلك امل

 .املصروفات
 :بة املؤجلةضريبة الدخل و الضري١٣-٣

 يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب املصري  -
س احملاسىب يتم االعتراف بالضربية املؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بني القيمة الدفترية لالصول وااللتزامات طبقاً لألسا -

الطريقة املتوقعة لتحقق أو تسوية قيم االصول  هذا ويتم حتديد قيمة الضربية املؤجلة بناء على، الضريىب  وقيمتها طبقاً لالساس
 .وااللتزامات باستخدام اسعار الضريبة السارية ىف تاريخ إعداد امليزانية

ويتم اإلعتراف باالصول الضريبية املؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية حتقيق ارباح ختضع للضريبة ىف  -
ذا االصل ويتم ختفيض قيمة االصول الضريبية املؤجلة بقيمة اجلزء الذى لن يتحقق منه املنفعة  املستقبل ميكن من خالهلا االنتفاع

 .الضريبية املتوقعة خالل السنوات التالية
 :املوقف التأميىن١٤-٣

لتزامات أخرى مبجرد إأى   يوجد على الشركةال و. تقوم الشركة بسداد إشتراكاا إىل اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية على اساس إلزامي
 .ويعترف باإلشتراكات االعتيادية كتكلفة دورية يف سنة استحقاقها وتدرج ضمن تكلفة العمالة. سدادها اللتزاماا 

 :حصة العاملني يف األرباح٥١-٣
لستة  ١٥٩للعاملني طبقا للقانون رقم من األرباح املقرر توزيعها كحصة للعاملني ومبا ال جياوز جمموع األجور السنوية % ١٠تدفع الشركة 

 .يف حالة حتقيق أرباح ١٩٨١
 :توزيعات األرباح١٦-٣

 ).يف حالة حتقيق أرباح ( لتزام ىف الفترة الىت يتم فيها اعالن التوزيع إيتم االعتراف بتوزيعات األرباح ك
 : قائمة التدفقات النقدية ١٧-٣

 .للطريقة غري املباشرة وتعترب النقدية وما ىف حكمها هي النقدية بالصندوق ولدى البنــوك يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً 
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- ١٠ - 
  

  :األطراف ذو العالقة١٨-٣
  .تثبت املعامالت مع االطراف ذوى العالقة الىت تقوم ا الشركة ىف سياق معامالا العادية وبنفس اسس التعامل مع الغري ان وجدت

ه سوي تعامل بعض اعضاء جملس االداره و املسامهني يف االوراق املاليه طبقاً ملوافقه اهليئه العامه للرقابه املاليه و اليت ال توجد اي اطراف ذوي عالق
  . ٠٤/٠١/٢٠١٧مت جتديدها طبقاً للخطاب بتاريخ 

  

  :نظام املعاشات للعاملني ١٩-٣
وتعديالته وحتمل مسـامهة   ١٩٧٥لسنه ٧٩لقانون التامينات االجتماعية رقم تساهم الشركة ىف نظام التامينات االجتماعية لصاحل العاملني ا طبقا

  .الشركة على قائمة الدخل طبقا الساس االستحقاق ، و وفقا هلذا النظام يقتصر التزام الشركة على قيمة تلك املسامهة
  

  : النقدية لدى البنوك  -٤
  -: بيانه كالتاىل جنيه مصري  ٦ ٩٢٢ ١٥٤ مبلغ ٢٠١٦ ديسمرب ٣١بلغ رصيد النقدية وما ىف حكمهاىف 

٣١/١٢/٢٠١٦    ٣١/١٢/٢٠١٥    
  البيـــان  مصريجنيه     مصريجنيه 
  نقدية بالصندوق ٤ ٢٩٨   ٨ ٠٨٧
١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٦ ٣١٢ ٤٨٧  

 

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  
٥ ٩١٧ ٨٥٦  

 

  ودائع 
 حسابات جارية  بالبنوك

  االمجاىل ٦ ٩٢٢ ١٥٤   ٧ ٣٢٠ ٥٧٤
  

   ):بالصاىف(عمالء   -٥
  -: بيانه كالتاىل ،جنيه مصري  ٧ ٢٣٣ ٠٧٩  مبلغ ٢٠١٦  ديسمرب ٣١ىف ءعمالالبلغ رصيد

٣١/١٢/٢٠١٦    ٣١/١٢/٢٠١٥    
  البيـــان  مصريجنيه     مصريجنيه 
  العمالء   ٩ ٤٩٨ ٠٧٩     ٩ ٢٢١ ٣٤٠

)٢ ٢٥٠ ٠٠٠(    )٢ ٢٦٥ ٠٠٠(   اضمحالل ارصده العمالء 
  القبضإمجايل ارصده العمالء و اوراق   ٧ ٢٣٣ ٠٧٩   ٦ ٩٧١ ٣٤٠

ده العمالء املدينه نظراً لألخنفاض الشديد يف قيمه االوراق املاليه بالسوق مما أثر بالسلب علي حمافظ العمالء لذلك قامت الشركه بعمل خمصص الضمحالل ارص
  .جنيه مصرى ٢٢٦٥٠٠٠مببلغ 

  

  : مدينون و حسابات مدينة أخرى  -٦
  -: بيانه كالتاىل جنيه مصري   ٣٢٧ ٣٧٤ مبلغ  ٢٠١٦ ديسمرب ٣١ىف  مدينون وحسابات مدينه اخرىبلغ رصيد 

٣١/١٢/٢٠١٦    ٣١/١٢/٢٠١٥    
  البيـــان  مصريجنيه     مصريجنيه 
٢٣٢ ٨٨٤  
٨ ٤٠٠  
٩٨ ٤٠٠  
١١ ٦٣٠  
٣٠ ٠٠٠    

  ٢١٧ ٣٤٥  
_ _  

٩٨ ٤٠٠  
١١ ٦٢٩  

____  

  عاملني سلف
  مقدما مدفوعه مصروفات

  الغري لدى تامينات
  احلساب مديري سلف

 اخرى مدينة أرصدة

  االمجاىل ٣٢٧ ٧٤٣   ٣٨١ ٣١٤
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- ١١ - 
 

 :دائنون و أرصدة دائنة اخرى -٧
 : بيانه كالتاىل جنيه مصري  ١٩٢ ٢٣٢مبلغ  ٢٠١٦  ديسمرب ٣١ىف  وارصدة دائنة اخرى دائنونبلغ رصيد 

٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/١٢/٢٠١٥  

 البيـــان ىمصرجنيه   ىمصرجنيه 

 دائنون ٢٤ ٤٩٢  ٤٧ ٣١٥

 متنوعوندائنون   ٩٣١   ٩٣١

 )مصر للمقاصه –هيئه سوق املال  –بورصه ( خدمات  ٢ ٢٨٠  ١ ٠٣٤

 اداره السجالت ٦٠ ١٦١  ٤٠ ٨٩٦

 اتعاب مراقب احلسابات ١٢ ٠٠٠  ١١ ٠٠٠

 ضرائب كسب عمل  ٩٠ ١٤٥  ٢٦ ٥١٩

 اخلصم و التحصيل حتت حساب الضريبه ٢ ٢٢٣  ٢ ٥٦٠

 ارصده دائنه اخري  --  ٢٣ ٧٣٦

 مصروفات  مستحقه --  ١٠ ٨٤٥

 االمجاىل  ١٩٢ ٢٣٢  ١٦٤ ٨٣٦

 
 

 :املخصصات  - ٨
 

 :يتمثل هذا  البند فيما يلى 

 رصيد أول الفتره 
٠١/٠١/٦٢٠١ 

       املكون خالل 
 الفتره

املستخدم خالل 
 الفتره

 رصيد أخر الفتره
٣١/١٢/٦٢٠١ 

 -- ١ ٠٠٠ ٠٠٠ -- ١ ٠٠٠ ٠٠٠ خمصص مطالبات ضريبيه
 -- ١ ٠٠٠ ٠٠٠ -- ١ ٠٠٠ ٠٠٠ االمجايل

     
 



٩) االصول الثابتة
    ــــــــ

جنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىجنیھ مصرىالبیـــــــان
٤٨٦ ٠٥٩ ٧٥٩٤ ٣٧٤ ٠٠٠١ ٨٠٠ ٣٣٨ ٥٢ ٠١٩ ٧٠١ ٥٧٢ ٢ ٧٩١ ٨٦ ١٩١ ١٣٥ ١٩٨ ٦٠٠ ٦١٨ ٣٠٦ التكلفھ في ١ ینایر ٢٠١٦

٥٧١ ٣٣١ ٠٥٩٤ ٦٤٢ ٠٠٠١ ٨٠٠ ٣٣٨ ٥٢ ٠١٩ ٧٠١ ٥٧٢ ٢ ٧٩١ ٨٦ ١٩١ ١٣٥ ٩٨٣ ٦٠٤ ٦١٨ ٣٠٦ التكلفھ في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
٤٧٥ ٨١٤ ٣٧٠٢ ٩٢٠ ٣٩٥ ١٨٨ ١١٩ ٤٧ ٣١٠ ٦٠٤ ٤٠٧ ٢ ٦٠٥ ٧٣ ٧٩١ ١١٩ ٨٨٤ ٥٩٢ ٥٩٤ ٢٦٥ مجمع االھالك في ١ ینایر ٢٠١٦

٣٥٢ ١٩٧ ٢٥٣ ١٠٨ ٠٠٠ ٤٠ ٣٠٥ ١ ١٧٧ ٢٤ ١٦٥  ٢٩٧ ٣ ٨٥٠ ٣ ٠٥٠ ٦ ٢٥٦ ١٠ اھالك الفتره
٨٢٧ ٠١١ ٦٢٣٣ ٠٢٨ ٣٩٥١ ٢٢٨ ٤٢٤ ٤٨ ٤٨٧ ٦٢٨ ٥٧٢ ٢ ٩٠٢ ٧٦ ٦٤١ ١٢٣ ٩٣٤ ٥٩٨ ٨٥٠ ٢٧٥ مجمع االھالك في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٧٤٢ ٣١٩ ٤٣٦١ ٦١٣ ٦٠٥ ٥٧١ ٩١٤ ٣ ٥٣٠ ٧٢   ٨٩٠ ٩ ٥٥٠ ١١ ٠٥٠ ٦ ٧٦٨ ٣٠ صافي القیمھ الدفتریھ في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
٠٠٩ ٢٤٥ ٣٨٩١ ٤٥٤ ٦٠٥ ٦١١ ٢١٩ ٥ ٧٠٧ ٩٦ ١٦٥  ١٨٦ ١٣ ٤٠٠ ١٥ ٣١٤ ٧ ٠٢٤ ٤١ صافي القیمھ الدفتریھ في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

بند أعمال ديكورات و توسعات يشمل قواطع خشبية و زجاجية متنقلة باالضافة الى أرضيات جاهزة يمكن فكها و اعادة تركيبها 

١٢

شركة العروبھ للسمسره في االوراق المالیة
" شركة مساھمة مصریة "

خاضعة ألحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھ

االیضاحات المتممة للقوائم المالیة    
فى ٣١/١٢/٢٠١٦

اجھزة تكییفاجھزة كمبیوتراثاث
ماكینھ تصویر و 
ماكینات فرم و 
كامیرات مراقبھ

طفایات حریق
اعمال 

دیكــورات و 
توسعات

تلیفونات و 
االجمــالى برامج وشبكاتمبانيفاكس
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- ١٣ - 
 

 :رأس املال املصدر واملدفوع -١٠
 

سهم بقيمة امسية  ٢٥٠٠جنيه مصري موزع علي  ٢٥٠٠٠٠جنيه مصري واملصدر واملدفوع مببلغ  ٢٠٠٠٠٠٠حدد رأس املال املرخص به مببلغ 
 ١لتصبح  ١٠٠واليت قررت جتزئة القيمة االمسية للسهم من  ٢٥/١١/٢٠٠٦جنيه مصري ومبوجب اجتماع اجلمعية العامه الغري عاديه بتاريخ  ١٠٠

 :وفيما يلي تطور رأس املال للشركة  ٢٥/١٢/٢٠٠٦ اعتماد احملضر بتاريخ جنيه مصري ومت
 

 البيـــــــــــان املبلــــغ
 ٢/٤/١٩٩٤وأودع ببنك مصر ومت التأشري بالسجل التجاري بتاريخ  ٢/٤/١٩٩٤من رأس املال املصدر بتاريخ % ٢٥قيمة  ٦٢ ٥٠٠

خبزينة الشركة وذلك مبوجب اعتماد حمضر اجتماع اجلمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ  من رأس املال املصدر أودع % ٢٥قيمة  ٦٢ ٥٠٠
 ٦/٦/٢٠٠١ومت التأشري بالسجل التجارى بتاريخ  ٢٠٠١/  ٦/  ٦

من رأس املال املصدر أودع خبزينة الشركة وذلك مبوجب حمضر جملس اإلدارة ومعتمد من اهليئة العامة لسوق املال بتاريخ % ٥٠قيمة  ١٢٥ ٠٠٠
  ١٨/١/٢٠٠٦ومت التأشري بالسجل التجارى ىف  ١٨/١/٢٠٠٦

ومعتمد من اهليئة العامة  ٢٦س اإلدارة رقم من رأس املال املدفوع أودع ببنك مصر إيران للتنمية وذلك مبوجب حمضر جمل% ٧٥قيمة  ٧٥٠ ٠٠٠
 ١٣/٨/٢٠٠٦ومت التأشري بالسجل التجارى بتاريخ  ١٠/٨/٢٠٠٦لسوق املال بتاريخ 

ومعتمد مـن اهليئـة    ٣٠من رأس املال املدفوع أودع ببنك مصر إيران للتنمية وذلك مبوجب حمضر جملس اإلدارة رقم % ١٠٠قيمة  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
  ٩/١١/٢٠٠٦ومت التاشري بالسجل التجارى بتاريخ  ٧/١١/٢٠٠٦العامة لسوق املال بتاريخ 

ومعتمد مـن اهليئـة    ٤٢تنمية وذلك مبوجب حمضر جملس اإلدارة رقم من رأس املال املدفوع أودع ببنك مصر إيران لل% ١٠٠قيمة  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠
  ٨/٥/٢٠٠٧ومت التأشري بالسجل التجاري بتاريخ  ٣٠/٤/٢٠٠٧العامة لسوق املال بتاريخ 

يئة العامة ومعتمد من اهل ٥٠من رأس املال املدفوع أودع بالبنك العريب االفريقي وذلك مبوجب حمضر جملس اإلدارة رقم % ١٠٠قيمة  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠
 ٢٨/١٠/٢٠٠٧ومت التأشري بالسجل التجاري بتاريخ  ٢١/١٠/٢٠٠٧لسوق املال بتاريخ 

٣ ٠٠٠ ٠٠٠ 
٧ ٠٠٠ ٠٠٠ 
٤ ٥٠٠ ٠٠٠ 

 ١٤/٠٣/٢٠١٠مبوجب االكتتاب العام و مت التأشري بالسجل التجاري بتاريخ 
 ٠٨/٠٨/٢٠١٠مبوجب االكتتاب العام و مت التأشري بالسجل التجاري بتاريخ 

بزياده رأس املال املصدر و املدفوع من االحتياطيات و ذلـك عـن    – ٢٠/٤/٢٠١١مبوجب قرار اجلمعيه العامه الغري عاديه بتاريخ 
 ٠٨/٠٦/٢٠١١طريق اصدار اسهم جمانيه و مت الـتأشري بالسجل التجاري بتاريخ 

 االمجالــــــــى ٢٤ ٥٠٠ ٠٠٠
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 :ايرادات النشاط  -١١
 

 -:بيانه كالتاىل جنيه مصري  ١٥٣١ ٢٤١ مببلغ ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  الدخل بقائمة الظاهر النشاط ايرادات بند يتمثل
 

٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/١٢/٢٠١٥  
 البيـــان مصريجنيه   مصريجنيه 
 عموالت  ١ ٣١٥ ٨٧٩  ١ ١٦٥  ٢٥١
٣٨٤ ٩١٤   ٢١٥ ٣٦٢  ايرادات الشراء اهلامشي 
 االمجاىل ١ ٥٣١ ٢٤١  ١ ٥٥٠ ١٦٥

 

 :املصروفات العمومية  -٢١
 -: يلي فيما مصري جنيه ٣ ٤٥٦ ٦٣٤  مببلغ ٢٠١٦  ديسمرب ٣١يف  الدخل بقائمة الظاهر مصروفات عمومية بند متثل

 ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٦ بيــــــان
 مصريجنيه   مصريجنيه 

 ١ ٩٥٠ ٦٩٥  ٢ ١٤٢ ٨٢٠ مرتبات
 ١١٦ ٨٥٨  ٩٤ ٧٥٩ تامينات اجتماعيه

 ٣٢ ٥١٦  ٣٧ ٦٧٤ و مياه كهرباء

 ١١ ٢١٤  ١٢ ٣٧٠ اكراميات و هدايا

 ٩ ٦٢٠  ٨ ٨٨٤ و بريد و دمغهتليفون 

 ١٦ ١٤١  ١٥ ٣٩٦ ادوات كتابية و مطبوعات

 ٢٤٦ ٠٩٧  ٢٥٨ ٩٧١ اجيار

 ٩٢ ١٨٨  ٧١ ٠٦٨ اصالح صيانةو

 ١١ ٤١٥  ١١ ٦٠٩ بوفيه وضيافة

 ٢٢ ٠٠٠  ٣٤٥ ٨٨٠ اتعاب و استشارات
 ١٧ ١٨٥  ١١ ٠٩٦ انتقالنقل و 

 ١٢٣ ٧٩٩  ١٠٥ ٨٧٩ رسوم و اشتراكات

 ٧ ٧٣٧  ٧ ٠٦٧ بنكية. م

 ١٤٤ ٥١٢  ٣٩ ٢٥٠ مصاريف قضائية
  ٨١ ٧٨٥  ٧٣ ٠٦١ مصروفات بالبورصة

 ٢٠ ٦٦١  ٢٧ ٣٣٣ مصروفات مبصر املقاصة
 ٦٣ ٤٥٠  ٥٤ ٤٧٠ مصروفات يئة الرقابة املالية

 ١١ ٠٠٠  ٢٧ ٥٠٠ االدارهبدالت حضور اعضاء جملس 
 ١٥٥ ٥٢٠  ١١١ ٥٤٧ خطوط ربط

  ٣ ١٣٤ ٣٩٣  ٣ ٤٥٦ ٦٣٤ االمجاىل
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 :ايرادات أخرى -٣١
 -:بيانه كالتاىل جنيه مصري   ٤٦٤ ٩٣٧ غمببل ٢٠١٦  ديسمرب ٣١يف  بقائمةالدخل الظاهر ايرادات اخري بند يتمثل

 ٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/١٢/٢٠١٥  
ـان مصريجنيه   جنيه مصرى   البيــ

 ١٨٩ ٦٣٨ 
٣٠ ٦٣١ 
٦ ٠٣٣ 

 ١٢٢ ٣٦١ 
٢٧٢ ٠٧٦ 
٧٠ ٥٠٠ 

 فوائد الودائع
 ارباح استثمارات

 متنوعهايرادات 

 االمجاىل ٤٦٤ ٩٣٧  ٢٢٦ ٣٠٢ 
 

 :)اخلسائر(  نصيب السهم ىف االرباح  -٤١
مـن  السهـم  نصيب حني بلغىف جنيه مصرى ) ٠.٠١٦(  مبلغ )اخلسائر (  االرباحمن   ٢٠١٦ ديسمرب ٣١ىف بلغ نصيب السهم 

 -:بياا كالتاىل و ذلك جنيه مصرى )٠.١٧١٧(مبلغ ٢٠١٥ديسمرب٣١ىف  املنتهية املالية الفترهعن اخلسائر
٣١/١٢/٢٠١٦  ٣١/١٢/٢٠١٥  

 البيــــــــــان مصريجنيه   مصريجنيه 
 العام  )خسارة(صاىف ارباح )٤٠١ ٧٨٦(  )٤ ٢٠٧ ٢٣٠(
 يقسـم على    

 املتوسط املرجح لألسهم العادية املصدرة ٢٤ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٤ ٥٠٠ ٠٠٠
 )سهم/جنيه) (خسارة(نصيب السهم ىف األرباح )٠.٠١٦(   )٠.١٧١٧(

 
 :أرقام املقارنة       -٥١

 .يتم اعادة تبويب ارقام املقارنة كلما كان ذلك ضرورياً  لتتماشى مع التغريات ىف العرض املستخدم ىف الفتره احلالية
 .ادة تبويب اية ارقام خالل الفترة يتم اعو مل 

 :األدوات املالية و إدارة املخاطر املتعلقة ا        -٦١
أرصدة النقدية بالبنوك والعمالء وبعض احلسابات املدينة ، . تتمثل األدوات املالية للشركة يف األصول وااللتزامات املالية وتتضمن األصول املالية

املالية وبعض الدائنون واحلسابات الدائنة طبقا ألسس التقييم املتبعة يف تقييم أصول و التزامات الشركة والواردة كما تتضمن االلتزامات 
 .فإن القيمة العادلة لألدوات املالية ال ختتلف أختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية يف تاريخ امليزانية. باإليضاحات املتممة للقوائم املالية

 .املخاطر املتعلقة بتلك األدوات املالية و أهم السياسات و اإلجراءات الىت تتبعها الشركة خلفض أثر تلك املخاطرو فيما يلى أهم 
 :خطر السوق١-٦١

قيم يتمثل خطر السوق ىف العوامل الىت تؤثر على قيم و عائد و أرباح مجيع األوراق املالية املتداولة بالبورصة أو العوامل الىت تؤثر على 
و ربح ورقة مالية بذاا ، و طبقاً للسياسة اإلستثمارية للشركة تقوم بإتباع اإلجراءات التالية مما يؤدى إىل خفض أثـر ذلـك    و عائد
 .اخلطر

 إجراء الدراسات الالزمة قبل إختاذ قرار الشراء مبا يضمن اإلستثمار ىف أوراق مالية لشركة تتصف            -
 .بقدرا على النمو       

 .تنويع اإلستثمارات ىف القطاعات املختلفة      -
 .إجراء الدراسات املستمرة الالزمة ملتابعة إستثمارات الشركة و تطورها     -
 :خطر العمالت األجنبية٢-٦١
الت يتمثل خطر العمالت األجنبية ىف التغريات ىف أسعار العمالت األجنبية و الذى يؤثر على املدفوعات واملقبوضات بالعم     -

 .األجنبية و كذلك تقييم األصول و اإللتزامات بالعمالت األجنبية
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 القيمة العادلة لألدوات املالية٣-٦١
فإن القيمة العادلة احات املتممة للقوائم املالية طبقاً ألسس التقييم املتبعة ىف تقييم أصول و إلتزامات الشركة و الواردة باإليض     -    

 .ختتلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية ىف تاريخ امليزانيةلألدوات املالية ال 
 :خطر السيولة٤-٦١

الشركة يتم  وطبقاً لسياسه، كل إلتزمتها  يتمثل خطر السيولة ىف العوامل الىت قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء او    -   
 .اىل احلد االدىنيؤثر على ختفيض ذلك اخلطرمبا االحتفاظ بالسيولة املناسبة ملواجهة إلتزامات الشركة اجلارية 

 :خطر سعر الفائدة ٥-٦١
 .تتبىن الشركة سياسة هدفها عدم التعرض خلطر سعر الفائدة لذا ال تدخل الشركة ىف معامالت تبادل سعر الفائدة -

 :  املوقف الضرييب        -٧١
 .بانتظامتقوم الشركة بتقدمي اإلقرارات الضريبية يف مواعيدها القانونية 

  الضريبة علي ارباح شركات االموال 
وقد كان آخر اقرار مقدم  الشركه ملتزمة بتقدمي االقرارات الضريبية يف املواعيد القانونية و سداد املستحق من واقع االقرار -

 .٣١/١٢/٢٠١٥عن العام املاىل املنتهى ىف  ٤/٢٠١٦ىف 
 . و مل يتم الفحص عن السنوات التاليه  و مت السداد ٤، ٣بنماذج  اخطار الشركهو مت  ٢٠٠٤مت فحص الشركه حيت عام  -

  الضريبة علي املرتبات 
 .ه املستحقه من واقع التسويات املقدمه يبقوم الشركه بتقدمي التسويات السنويه يف ايه كل عام و سداد الضرت -
 .الضريبيه املستحقه و مت سداد الفروق    ٣١/١٢/٢٠١٣مت فحص السنوات من بدايه النشاط حىت  -

  ضريبة الدمغة 
ومت سداد الفـروق الضـريبية    ٣١/١٢/٢٠١٤قامت مأمورية ضرائب دمغة القاهرة بفحص حمررات الشركة حىت عام  -

 .املستحقة 
 نظام اخلصم و التحصيل حتت حساب الضريبة 

 .٣٠/٠٩/٢٠١٦الشركه ملتزمة بتنفيذ احكام اخلصم حتت حساب الضريبة و مت السداد حيت  -
 .ومت سداد الفروق الضريبية املستحقة ٢٠١١حىت عام ٢٠٠٥قامت مأمورية الضرائب بفحص الشركة من عام  -

 قيمه املضافهضريبة ال  
 . خاضعة لضريبة القيمه املضافه الشركة غري  -

 :ادارة راس املال         -٨١
 .والدائنني والسوق وكذا ملقابلة التطورات املستقبلية للنشاط  ان سياسة الشركة هو االحتفاظ براس املال بغرض احملافظة على ثقة املستثمرين

ى راس وال توجد اى تغريات ىف استراتيجية الشركة ىف ادارة راس املال خالل الفترة  ، كما ان ال ختضع الشركة الية متطلبات خارجية مفروضه عل
 .املال اخلاص ا 

 

 :االدارة العليا –تعويضات املديرين الرئيسيني         -٩١
 .ال توجد اى تعويضات للمديرين الرئيسيني واالدارة العليا  
 

 :االحداث الالحقة لتاريخ املركز املاىل         -٢٠
فاض تعرضت مجهورية مصر العربية الحداث اثرت تاثرياً ملموساً على القطاعات االقتصادية بوجه عام من احملتمل بدرجة كبرية ان يؤدى اىل اخن

لذا فمن احملتمل ان يكون لالحداث املشار اهليا تاثري جوهرى على عناصر االصول . موس ىف االنشطة االقتصادية خالل الفترات القادمة مل
 ى االصولوااللتزامات والقيمة االستردادية هلا وكذا نتائج االعمال خالل الفترات القادمة ، ويتعذر ىف الوقت الراهن حتديد حجم هذا التأثري عل

نية الىت ينتظر وااللتزامات املدرجة بالقوائم املالية احلالية للشركة ، حيث يعتمد حجم تاثري االحداث املشار اليها على املدى املتوقع والفترة الزم
 .عندها انتهاء هذه االحداث وما يترتب عليها من اثار
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 :االلتزامات احملتملة         -٢١
لذا قد . ابسبب طبييعة اجراءات تقدير اإللتزامات الضريبية يف مصر ، فإن الناتج النهائي هلذا التقدير من جانب مصلحة الضرائب قد ال يكون واقعي

 . يوجد التزامات إضافية حمتملة نتيجة الفحص الضرييب وتقدير مصلحة الضرائب للضرائب املستحقة على الشركة
 

 :ضريبية مؤجلةالتزامات         -٢٢
  ) : الفرق بني األساس احملاسيب واألساس الضرييب (التزامات ضريبية مؤجلة ناشئة عن اهالكات األصول الثابتة 

٣١/١٢/٦٢٠١  ٣١/١٢/٥٢٠١  

 أصـول  التزامـات  أصـول  التزامـات

 رىـجنيه مص  يه مصرىـجن  رىـيه مصـجن  رىـيه مصـجن البيـــــان

 أصول ثابتة __  ١٢٨ ٠٦٠  __   ١١٦ ٥٧٤

 اإلمجاىل __  ١٢٨ ٠٦٠  __   ١١٦ ٥٧٤

 
 ٢٣-        السياسة التسويقية و البيعية:

 -:  و هي كالتايلقامت الشركة بافتتاح فروع 
      القاهرة -باب اللوق  -ميدان الفلكي  ٦: املركز الرئيسي 
         تاون سنتر  - ١٥١شارع  ٢١: فرع املعادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


