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احتياطى عاماحتياطى قانونىرأس المالالبيان
ارباح (خسائر) 

مرحله
اإلجماليارباح وخسائر العام

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى
٤٣٣ ٦٩٦ ٤٤١١٨ ٥٧ (٨٣١ ٢٥٦ ٦)٠٠٠ ٩٠ ٨٢٣ ٣٠٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٤رصيد حقوق الملكيه في ١يناير ٢٠١٥

--(٤٤١ ٥٧ )٤٤١ ٥٧ ------تحويل ارباح عام ٢٠١٤ لالرباح ( الخسائر ) المرحله
------------المحول إلي االحتياطي القانوني

------------تسويات علي االرباح المرحله تخص سنوات سابقه
------------توزيعات ارباح

------------حسابات دائنه و مدينه للمساهمين
(٤٩٩ ٦٦٠ )(٤٩٩ ٦٦٠ )--------صافي ارباح ( خسائر ) الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٩٣٤ ٠٣٥ ١٨(٤٩٩ ٦٦٠ )(٣٩٠ ١٩٩ ٦)٠٠٠ ٩٠ ٨٢٣ ٣٠٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٤رصيد حقوق الملكيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٦٢٦ ٩٨٧ ١٨(٩٩٢ ٢٤٢ ١)(٢٠٥ ٦٦٥ ٤)٠٠٠ ٩٠ ٨٢٣ ٣٠٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٤رصيد حقوق الملكيه في ١يناير ٢٠١٤
--٩٩٢ ٢٤٢ ١(٩٩٢ ٢٤٢ ١)------تحويل ارباح عام ٢٠١٣ لالرباح ( الخسائر ) المرحله

------------المحول إلي االحتياطي القانوني
------------تسويات علي االرباح المرحله تخص سنوات سابقه

------------توزيعات ارباح
------------حسابات دائنه و مدينه للمساهمين

٧١٥ ٤٩ ٧١٥ ٤٩ --------صافي ارباح ( خسائر ) الفتره الماليه المنتهيه في ٣٠ يونيو٢٠١٤
٣٣٨ ٠٣٧ ٧١٥١٩ ٤٩ (١٩٧ ٩٠٨ ٥)٠٠٠ ٩٠ ٨٢٣ ٣٠٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٤رصيد حقوق الملكيه في ٣٠ يونيو ٢٠١٤

ـ االيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٢) جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.
ـ تقرير مراقب الحسابات مرفق . 

(٣)

شركة العروبة للسمسرة فى األوراق المالیة (شركة مساھمة مصریة)
قائمة التغیر فى حقوق الملكیة  

عن الفترة المالیة من ١ ینایر ٢٠١٥ حتى ٣٠ یونیو ٢٠١٥



٢٠١٥/٠٦/٣٠٢٠١٤/٠٦/٣٠
جنيه مصرى جنيه مصرى رقم االيضاحالبيــــــــــان

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧١٥ ٤٩ (٤٩٩ ٦٦٠ )صافي ارباح ( خسائر ) العام قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافي االرباح مع التدفقات النقدية من انشطه التشغيل
٩٩٠ ٩٥ ٦٦٢ ٨١ اهالكات

----تسويات نقدية تخص سنوات سابقه
ارباح التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل

٧٠٥ ١٤٥ (٨٣٧ ٥٧٨ )التغير في راس المال العامل

١٨٠ ٣٤٦ (٧٢٦ ٣١٤ ٢)(٥،٤)الزياده في المدينون و حسابات مدينه اخري
٢٥٨ ١٠٨ ٢١٥ ٤٦١ (٧،٦)الزياده في الدائنون و الحسابات الدائنه

----مخصصات
١٤٣ ٦٠٠ (٣٤٨ ٤٣٢ ٢)صافى التدفقات الناتجة عن عملية التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(٢٢٠ ٢ )(٦٠٠ ٦ )مدفوعات لشراء اصول ثابته

(٥٦٠ ١٧٧ )(٤٦٤ ٣١٨ )المسدد لحصه الشركه في صندوق ضمان التسويات
----استثمارات بغرض البيع

(٧٨٠ ١٧٩ )(٠٦٤ ٣٢٥ )صافي النقدية المستخدمة في انشطة االستثمار
التدفقات النقدية من انشطه التمويل

--ــالممول من االحتياطيات الصدار اسهم زيادة
----(١٠)سداد جزء من القروض المنوحة للشركة

----مقبوضات من اصدار اسهم
----اثر التغير فى اسعار العمله

----صافي التدفقات النقدية من انشطة التمويل
٣٦٣ ٤٢٠ (٤١٢ ٧٥٧ ٢)صافي التغير في النقدية و ما في حكمها

٩١٢ ٥٦٥ ٨٤٠٥ ٧٠٥ ١١رصيد النقدية و ما في حكمها في بداية الفتره
٢٧٥ ٩٨٦ ٤٢٨٥ ٩٤٨ ٨(٤)النقدية و ما في حكمها في نهاية الفتره

  
ـ االيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٢) جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

ـ تقرير مراقب الحسابات مرفق . 

شركة العروبة للسمسرة فى األوراق المالیة (شركة مساھمة مصریة)
قائمة التدفقات النقدیة 

عن الفترة المالیة من ١ ینایر ٢٠١٥ حتى ٣٠ یونیو ٢٠١٥

(٤)



 )شركة مساھمة مصریة(العروبة للسمسرة فى األوراق المالیة  شركة
 ٥٢٠١یونیو  ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة في 

 
 
 

-٥- 
 

 
 : نبذة عن الشركة         -١

طبقـا  عن طريق االكتتاب المغلـق و " صريةشركة مساهمة م"تأسست شركة العروبة للسمسرة في األوراق المالية 
مـن القـانون رقـم     ١٣٠مـادة  طبقـا لل وتم الموافقة على تأسيس الشـركة   ١٩٩٢لسنة  ٩٥ألحكام القانون رقم 

وتـم   ٢/٣/١٩٩٤صدار قانون الشركات المشكلة بالهيئة العامة لسوق المال بجلستها المنعقدة في إب ١٩٩٢لسنة٩٥
كما تم قيد الشـركة فـي السـجل     ١٩٩٥في يناير  ٩٢نشر النظام األساسي للشركة بصحيفة الشركات تحت رقم 

بموجب ترخيص بغرض القيام بأعمال السمسرة في األوراق المالية ٢٠/٤/١٩٩٤بتاريخ  ٩٤١٥التجاري تحت رقم 
. والئحته التنفيذيـة  ١٢٧والمادة  ١٩٩٢لسنة٩٥من القانون رقم ٣٣ام المادة وبمراعاه أحك ١٥هيئة سوق المال رقم

ـ   هبيهيجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات األموال التي تزاول أعمال ش
و تم طرح الشركه لالكتتاب العـام بتـاريخ   بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج

 .١٤/٠٣/٢٠١٠السجل التجاري بتاريخ بعد التأشير ب ٢٥/٣/٢٠١٠
 
 . ٢٧/٠٧/٢٠١٥  تم اعتماد القوائم المالية من جانب مجلس ادارة الشركة بتاريخ -

 
 : أسس إعداد القوائم المالية         -٢

 .وفقاً لفرض االستمرارية و مبدأ التكلفة التاريخيةيتم إعدادالقوائم المالية 
 .تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للسياسات الموضحة أدناه ، و في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية

 .و الذي يمثل عملة النشاط األساسية للشركة تم عرض القوائم المالية المرفقة بالجنية المصري
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام الحكم الشخصي و التقديرات و االفتراضات التي تؤثر على تطبيق 

تعـد التقـديرات   . السياسات المحاسبية و القيم المعروضة لألصول و االلتزامات و اإليرادات و المصـروفات  
تمثـل  . لمتعلقة بها في ضوء الخبرة السابقة و عوامل أخرى متنوعة معقولة في ظروف تطبيقها واالفتراضات ا

نتائج التقديرات و االفتراضات األساس في تكوين الحكم الشخصي الخاص بالقيم الدفترية لألصول وااللتزامـات  
لتقديرات ، و يـتم مراجعـة   هذا و قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك ا. بطريقة أكثر وضوحاً من مصادر أخرى

التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفة دورية حيث يتم االعتراف بالتغيير في التقديرات المحاسبية في الفتـرة  
التي يتم تغيير التقدير فيها إذا كان التغيير يؤثر على هذه الفترة فقط ، أو في فترة التغيير أو الفترات المستقبلية إذا 

 .يؤثر على كليهما كان التغيير 
 

 : التوافق مع معايير المحاسبة المصرية 
 .تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و القوانين و اللوائح السارية 

 
 :التغيرات فى السياسات المحاسبية 

 .العام السابق السياسات المحاسبية المطبقة خالل الفترة هى تلك التى تم استخدامها فى 
 
 :أهم السياسات المحاسبية المطبقة         -٣
 

 :ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية         ١-٣

 .تم اعداد و عرض القوائم المالية بالجنية المصرى و هى عملة التعامل للشركة  -
 .فى تاريخ المعاملة يتم تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية اولياً باستخدام سعر الصرف السائد  -



 )شركة مساھمة مصریة(العروبة للسمسرة فى األوراق المالیة  شركة
 ٥٢٠١یونیو  ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة في 

 
 
 

-٦- 
 

يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد فـى تـاريخ    -
 .الميزانية ، ويتم ادراج جميع الفروق بقائمة الدخــل

تم قياسها بالتكلفة التاريخية يتم ترجمة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األجنبية و التى ي -
 .باستخدام اسعار الصرف السائدة فى تاريخ االعتراف االولى 

 
 :النقدية وما فى حكمها        ٢-٣

تظهر النقدية وأرصدة البنوك في الميزانية بالتكلفة، ويتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكشوف ضمن 
 .اإللتزامات المتداولة في الميزانية إن وجدت

اض عرض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وما في حكمها النقدية  بالخزينة والودائع تحت الطلب ألغر
 .لدى البنوك وكذلك أرصدة بنوك سحب على المكشوف ان وجدت

 
 :تقييم اإلستثمارات        ٣-٣

 االستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ١-٣-٣      
يتم تصنيف اإلستثمارات على انها إستثمارات مقيمة بالقيمه العادله من خالل األرباح والخسائر إذا تم       

اقتنائها بغرض المتاجرة او إذا كانت الشركة تدير تلك االستثمارات وتتخذ قرارات بالبيع او الشراء بناء على 
تقاس تلك االستثمارات . لك االستثمارات فى االرباح والخسائريتم اثبات التكاليف المتعلقة بإقتناء ت. قيمتها العادلة

صافى التغير فى القيمه السوقيه "بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغير فى قيمتها فى قائمه الدخل تحت بند 
 ".لإلستثمارات المالية بغرض المتاجرة

 إستثمارات مالية متاحة للبيع  ٢-٣-٣  
وفى تاريخ الميزانية يتم ادراج التغير ، رات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةيتم االثبات المبدئى لالستثما

فى القيمة العادلة سواء كان ربح او خسارة ضمن حقوق المساهمين مباشرة فيما عدا خسائر االضمحالل فى قيمة 
راج األرباح او الخسائر المجمعة وفى حالة إستبعاد اإلستثمار يتم إد، اإلستثمار يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل 

ويتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات . والتى سبق اإلعتراف بها مباشرة فى حقوق المساهمين فى قائمة الدخل 
اما االستثمارات التى ، المالية المتاحة للبيع طبقاً لسعر التداول فى البورصة فى سوق نشط فى تاريخ الميزانية 

 .فى البورصة فى سوق نشط فيتم اثباتها بالتكلفة ليس لها سعر تداول
 
 :العمالء و المدينون و الحسابات المدينة األخرى            ٤-٣

تثبت أرصدة العمالء و أوراق القبض و أرصدة المدينون و الموردين دفعات مقدمة و التأمينات لدى الغير و االرصدة 
وما منها اية مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها و التى يتم تقديرها عنـدما  المدينة األخرى بالقيمة االصلية للفاتورة مخص

 عنديكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل كما يتم تخفيض قيمة رصيد العمالء و المدينون بقيمة الديون الرديئة 
 .ان وجدت  -فى القيمة هذا و يتم اثبات االرصدة المدينة االخرى بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض . تحديدها 

النقدية المستقبلية المتوقعة ، يتم قياس خسائر االضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للمدينون و القيمة الحالية للتدفقات 
 .يتم االعتراف بخسائر االضمحالل بقائمة الدخل ، و يتم االعتراف برد خسائر االضمحالل فى الفترة التى حدث فيها و
 
 :االخرىالدائنة  لحساباتالموردون و اوراق الدفع وا         ٥-٣

تثبت ارصدة الموردين و اوراق الدفع و المصروفات المستحقة و التأمينات من الغير و االرصـدة الدائنـة االخـرى    
المـورد   بالمبالغ المستحقة السداد فى المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل

 ) .بالتكلفة(
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 ) :شراء / بيع ( أوراق مالية          ٦-٣
ن آخر يـومين عمـل   المالية طرف شركة مصر للمقاصة م فى رصيد األوراق) شراء / بيع ( تتمثل األوراق المالية 

عمل وفقا ألحكام القانون بعد يومى ) شراء / بيع ( بالفترة المالية و التى لم يتم تسويتها حيث يتم تسوية األوراق المالية 
 .١٩٩٢لسنه٩٥رقم 

 
 :وإهالكاتهااألصول الثابتة  ٧-٣

تظهر األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية بعد خصم مجمع االهالك و الخسائر المتراكمة الضمحالل القيمة ، و يتم 
و يتم إعادة النظر فى العمر  .الخرى فى قائمة الدخل عند تحققهااالعتراف بجميع تكاليف االصالح و الصيانة ا

االنتاجى المقدر و القيمة التخريدية لكل اصل كلما كان هناك مؤشرات على امكانية حدوث تغير فى تلك االعمار وفقا 
 ).١٠(من معيار المحاسبة المصرى رقم ) ٥١(للفقرة 

يبدأ اهالك االصل عندما يكون مكانه و حالته التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها االدارة ، و تم 
 :ووفقاً لمعدالت اإلهالك التالية حساب اإلهالك باتباع طريقة القسط الثابت طبقاً للعمر االفتراضي لألصل 

 معدل االهالك                                               نوع االصل
 %٥٠         أجهزة حاسب ألي

 %٥           مبانى
 %١٥       برامج حاسب آلى

 %٢٥         باقي األصول
يتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من 
استخدامها أو بيعها في المستقبل ، يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة الدخل في 

 . الفترة التي تم فيها استبعاد األصل 
 .لكافه االصول باستثناء المباني يستخدم القسط الثابت  ريقة القسط المتناقص لإلهالكيتم استخدام ط

 
 :التكاليف الالحقة على االقتناء 

يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أى من مكونات االصول الثابتة كبند منفصل ويتم رسملته ، كما يتم شطب المبالغ 
النفقات األخري الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة  يتم رسملة. المدرجة ألي جزء مستبدل

 .باالصل ويتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروفات
 .يتم مراجعة القيم المتبقية لالصول و االعمار االنتاجية لها و طرق اهالكها فى نهاية كل فترة 

 
 :اضمحالل األصول الثابتة 

تقوم الشركة بشكل دورى فى تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك مؤشر على ان يكون اصل ثابت قد اضمحل ، 
عندما تزيد القيمة الدفترية لالصل عن قيمته االستردادية ، فيعتبر ان هناك اضمحالل لالصل و بالتالى يتم تخفيضه الى 

 .ائمة الدخل قيمته االستردادية ، وتثبت خسارة االضمحالل بق
يتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير فى التقديرات المستخدمة لتحديد قيمة االصل 

االستردادية منذ اثبات اخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة ، و تكون محدودة بحيث ال تتعدى القيمة الدفترية لالصل 
القيمة االستردادية له او القيمة الدفترية التى كان سيتم تحديدها ) اضمحالل القيمة  نتيجة لرد الخسارة الناجمة عن( 
. النسبة لالصل فى السنوات السابقةما لم يتم االعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة ب) بالصافى بعد االهالك(

 .دخل و يتم اثبات الرد فى أية خسارة ناجمة عن اضمحالل قيمة أصل بقائمة ال
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 :رأس المال        ٨-٣
 .يتم تصنيف األسهم العادية ضمن حقوق الملكية

 
 :االحتياطيات٩-٣

يتم تكوين االحتياطيات لتدعيم المركز المالى للشركة و بقرار من الجمعية العامة للشركة و يستعمل بقرار من الجمعية 
كما يجوز تحويل المال االحتياطى أو  لمصلحة الشركةالعامة للشركة بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة فيما يكون 

 .جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر
 
 :اإلحتياطى القانونى١-٩-٣

على االقل من االباح لتكوين احتياطى قانونىويقف هذا % ٥ينص النظام االساسى للشركة على اقتطاع مبلغ يوازى 
ومتى نقص االحتياطى عن ،من رأس مال الشركه المصدر % ٥٠قدرا يوازى االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى 

 .ذلك تعين العودة الى االقتطاع
 
 :االحتياطى العام٢-٩-٣

جم و بين القيمه السوقيه للسهم عند الطرح و هي  ١يتمثل االحتياطي العام في الفرق بين القيمه االسميه للسهم و هي 
جم  و هو عباره عن تنازل قدامي المساهمين عن حقوق  ٤٥٩٠٠٠٠= سهم  ٣٠٠٠٠٠٠× جم  ١.٥٣جم  ٢.٥٣

 .االولويه 
جم و ذلك لزياده راس المال بموجب قرار الجمعيـه العامـه    ٤٥٠٠٠٠٠تم تخفيض رصيد االحتياطي العام بمبلغ *  

ـ  ٢٠/٠٤/٢٠١١الغير عاديه بتاريخ  ق اسـهم  بزياده راس المال المصدر و المدفوع من احتياطيات الشركه عن طري
 .مجانيه 

 
 :و تتمثل الحركة على االحتياطيات فيما يلى

 ٣١/١٢/٢٠١٤  ٣٠/٦٠/٢٠١٥ البيان
 

 احتياطى قانونى
 جنيه مصري  جنيه مصري

 ٣٠٥٨٢٣  ٣٠٥٨٢٣ رصيد أول الفترة
 -  - الحركة

 ٣٠٥٨٢٣  ٣٠٥٨٢٣ رصيد آخر الفترة
    

    احتياطى عام
 ٩٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠ رصيد أول الفترة

 -  - الحركة
 ٩٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠ رصيد آخر الفترة
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 :المخصصات٠١-٣

يتم اإلعتراف بالمخصص عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح 
عليه لقيمه هذا أن يتطلب ذلك استخدام للموارد لتسوية هذه االلتزامات مع أمكانية أجراء تقدير قابل لالعتماد 

وعندما يكون من المتوقع استرداد هذا المخصص أو جزء منه كما في حالة وجود تغطية تأمينية فإن القيمة .االلتزام
 .المتوقع استردادها يتم تسجيلها كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكد بدرجة عالية

 
 :تحقق االيرادات        ١١-٣
 

 :النشاط ايرادات ١-١١-٣
و يتم إثبات اإليراد في نهاية كل يوم عمل وذلك بعد االنتهاء من تنفيذ عمليات التداول بالبورصة  وذلك عند 

  -:اصدار الفاتوره علي اساس االستحقاق وذلك اذا توافرت الشروط التاليه 
 .يمكن قياس قيمه االيراد بدقه - أ

 .المتعلقه بالمعامله للمنشاه انه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع االقتصاديه - ب

 .انه يمكن القياس الدقيق لدرجه اتمام العمليه فى تاريخ الميزانيه - ت

 .انه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى تم تكبدها فى العمليه كذلك التكاليف الالزمه الئتمامها - ث

ادر عنها فواتير بيـع  تمثل ايرادات الشركة فى قيمة العموالت الناشئة عن عمليات البيع والشراء والص - ج
 .وشراء

 .كما تمثل االيرادات االخرى فى الخدمات المقدمة من الشركة لعمالئها - ح

 :خسائر بيع االستثمارات/ارباح ٢-١١-٣     
يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن عمليات بيع االستثمارات المالية قى تاريخ حدوث العملية وذلك  

 .بالفرق بين التكلفة وسعر البيع مطروحاً منه مصروفات وعموالت البيع
 :توزيعات االرباح ٣-١١-٣     

 اريخ الذى ينشأ فيه حق للشركة فىيتم االعتراف بإيرادات توزيعات االرباح بقائمة الدخل فى الت        
 .استالم توزيعات أرباح الشركات المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االقتناء 

 :الفوائد الدائنة ٤-١١-٣     
 .يتم االعتراف بالفوائد الدائنة بقائمة الدخل طبقاً لمبدأ االستحقاق باستخدام معدل الفائدة الفعلى

 
 :المصروفات        ١٢-٣

على قائمة الدخل فى  االداريه والعموميه مع تحميلها يتم االعتراف بجميع المصروفات بما فى ذلك الصروفات         
 .الفتره الماليه التى تحققت فيها تلك المصروفات
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 :و الضريبة المؤجلةضريبة الدخل ١٣-٣
 يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري 

بالضربية المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لالصول وااللتزامات طبقاً لألساس يتم االعتراف 
المحاسبى وقيمتها طبقاً لالساس  الضريبى هذا ويتم تحديد قيمة الضربية المؤجلة بناء على الطريقة المتوقعة لتحقق أو 

 .يبة السارية فى تاريخ إعداد الميزانيةتسوية قيم االصول وااللتزامات باستخدام اسعار الضر
ويتم اإلعتراف باالصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقيق ارباح تخضع 

للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا االصل ويتم تخفيض قيمة االصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء 
 .قق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خالل السنوات التاليةالذى لن يتح

 
 :الموقف التأمينى١٤-٣

وال يوجد على الشركة أى . إشتراكاتها إلى الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية على اساس إلزامي تقوم الشركة بسداد
تحقاقها وتدرج اسكتكلفة دورية في سنة ويعترف باإلشتراكات االعتيادية . ألتزامات أخرى بمجرد سدادها اللتزاماتها 

 .ضمن تكلفة العمالة
 
 :حصة العاملين في األرباح ٥١-٣

من األرباح المقرر توزيعها كحصة للعاملين وبما ال يجاوز مجموع األجور السنوية للعاملين طبقا %  ١٠تدفع الشركة 
 .في حالة تحقيق أرباح ١٩٨١لستة  ١٥٩للقانون رقم 

 
 :توزيعات األرباح        ١٦-٣

 ).في حالة تحقيق أرباح ( يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كألتزام فى الفترة التى يتم فيها اعالن التوزيع 
 
 : قائمة التدفقات النقدية          ١٧-٣

النقدية بالصندوق ولـدى   يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة وتعتبر النقدية وما فى حكمها هي
 .البنــوك 

 
 :ذو العالقة األطراف      ١٨-٣

التعامل مع  تثبت المعامالت مع االطراف ذوى العالقة التى تقوم بها الشركة فى سياق معامالتها العادية وبنفس اسس
 .ان وجدتالغير 

المساهمين في االوراق الماليه طبقاً لموافقه ال توجد اي اطراف ذوي عالقه سوي تعامل بعض اعضاء مجلس االداره و 
 . ٠٤/٠١/٢٠١٥بتاريخ  ٩٦الهيئه العامه للرقابه الماليه و التي تم تجديدها طبقاً للخطاب رقم 

 
 :نظام المعاشات للعاملين      ١٩-٣
 ١٩٧٥لسنه ٧٩االجتماعية رقم تاملين بها طبقا لقانون التاميناعم التامينات االجتماعية لصالح الاشركة فى نظم الساهت

كة روتعديالته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقا الساس االستحقاق ، و وفقا لهذا النظام يقتصر التزام الش
 .على قيمة تلك المساهمة
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-١١- 
 

 : توزيعات المساهمين٢٠-٣
عن سنوات سابقة لبعض  فى ارباح بعض االسهميتمثل رصيد دائنو توزيعات ضمن الحسابات الدائنه االخري 

فظ المركزي رغم قيام الشركة بشركه مصر للمقاصة والتسوية والحالمساهمين الذين لم يقوموا بايداع اسهمهم 
 .باالعالن عن ذلك بالجرائد وفقا لتعليمات شركة مصر للمقاصة

 :النقدية لدى البنوك           -٤
 -: بيانه كالتالى جنيه مصري  ٨ ٩٤٨ ٤٢٨ مبلغ ٢٠١٥ يونيو ٣٠بلغ رصيد النقدية وما فى حكمهافى 

٣٠/٦٠/٥٢٠١  ٣١/١٢/٢٠١٤  
 البيـــان مصريجنيه   مصريجنيه 
 نقدية بالصندوق ١٧٩ ٧٤٣  ٤ ٧٢١

١ ٠٠٠ ٠٠٠ 
١٠ ٧٠١ ١١٩ 

 

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ 
٧ ٧٦٨ ٦٨٥ 

 

 ودائع 
 حسابات جارية  بالبنوك

 
 االجمالى ٨ ٩٤٨ ٤٢٨  ١١ ٧٠٥ ٨٤٠

 
 :)بالصافى(عمالء            -٥
 -: بيانه كالتالى و  جنيه مصري ٩ ٩٢٣ ٦٨٤مبلغ  ٢٠١٥ يونيو ٣٠فى  ءعمالال بلغ رصيد 

٣٠/٠٦/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٤  
 البيـــان مصريجنيه   مصريجنيه 
 العمالء  ١٠ ٤٢٣ ٦٨٤  ٥ ٥١٦ ٤٥٩

)٥٠٠ ٠٠٠(   )٥٠٠ ٠٠٠(  اضمحالل ارصده العمالء 
 االجمالى ٩ ٩٢٣ ٦٨٤  ٥ ٠١٦ ٤٥٩

الء لذلك قامـت الشـركه بعمـل مخصـص     نظراً لألنخفاض الشديد في قيمه االوراق الماليه بالسوق مما أثر بالسلب علي محافظ العم

 .جنيه مصرى ٥٠٠٠٠٠ارصده العمالء المدينه بمبلغ ضمحالل ال

 

 :مدينون و حسابات مدينة أخرى           -٦
 -: بيانه كالتالى جنيه مصري   ٦١٩ ٢١٤ مبلغ ٢٠١٥ يونيو ٣٠فى  مدينون وحسابات مدينه اخرىبلغ رصيد 

٣٠/٠٦/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٤  

 البيـــان مصريجنيه   ىمصرجنيه 

١٩٠ ٠٩٥ 

٨ ٤٠٠ 

٩٨ ٤٠٠ 

١١ ٦٣٠ 

 ٤٨٣ ١٨٥ 

٢٦ ٠٠٠ 

٩٨ ٤٠٠ 

١١ ٢٩٦ 

 عاملينو عهد سلف 

 مصروفات مدفوعه مقدما

 تامينات لدى الغير

 سلف مديري الحساب

 االجمالى ٦١٩ ٢١٤  ٣٠٨ ٥٢٥
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-١٢- 
 

 :دائنة اخرى دائنون و أرصدة        -٧
 : بيانه كالتالى مصري  جنيه ١١٩ ٩٧٩مبلغ    ٢٠١٥ يونيو ٣٠فى وارصدة دائنة اخرى دائنونبلغ رصيد 

٣٠/٦٠/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٤  

 البيـــان ىمصرجنيه   ىمصرجنيه 

 موردين ٧ ٨٧٦  ٢٢ ٦٥٤

 دائنون متنوعون ٩٣١  ٩٣١

 )مصر للمقاصه –هيئه سوق المال  –بورصه ( خدمات  ١ ٥٨٣  ٤ ٥٣٤

 اداره السجالت ٢٤ ٢٧٥  ١١ ١١٥

 اتعاب مراقب الحسابات --  ١٠ ٠٠٠

 ضرائب كسب عمل  ٢٦ ١٨٩  ٢٤ ٧٢٢

 الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبه ١ ٢٢٤  ٢ ٣٨٨

 مصروفات مستحقه ٣٤ ١٦٥  --

 ارصده دائنه اخري ٢٣ ٧٣٦  ٢٣ ٧٣٦

 االجمالى ١١٩ ٩٧٩  ١٠٠ ٠٨٠

 
  



٨) االصول الثابتة
    ــــــــ

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىالبيـــــــان
٨٠٣ ٩١٠ ٠٥٦٣ ٢٢٧ ٠٠٠١ ٨٠٠ ٣٣٨ ٥٢ ٠١٩ ٧٠١ ٥٧٢ ٢ ٨١١ ٨٥ ١٩١ ١٣٥ ١٩٨ ٦٠٠ ٦١٨ ٣٠٦ التكلفه في ١ يناير ٢٠١٥

٤٠٣ ٩١٧ ٦٥٦٣ ٢٣٣ ٠٠٠١ ٨٠٠ ٣٣٨ ٥٢ ٠١٩ ٧٠١ ٥٧٢ ٢ ٨١١ ٨٥ ١٩١ ١٣٥ ١٩٨ ٦٠٠ ٦١٨ ٣٠٦ التكلفه في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
٧٤١ ٦٢٩ ١٨٤٢ ٨٤٠ ٣٩٥ ١٤٨ ٣٨٠ ٤٥ ٠٧٤ ٥٧٢ ٣٥٢ ٢ ٢١٠ ٦٩ ٦٥٨ ١١٤ ٥٧٠ ٥٨٥ ٩٢٠ ٢٥١ مجمع االهالك في ١ يناير ٢٠١٥

٦٦٢ ٨١ ٥١٠ ٢٩ ٠٠٠ ٢٠ ٨٧٠  ١١٨ ١٦ ٢٧  ٠٧٥ ٢ ٥٦٧ ٢ ٦٥٧ ٣ ٨٣٧ ٦ اهالك الفتره
٤٠٣ ٧١١ ٦٩٤٢ ٨٦٩ ٣٩٥ ١٦٨ ٢٤٩ ٤٦ ١٩٢ ٥٨٨ ٣٨٠ ٢ ٢٨٥ ٧١ ٢٢٤ ١١٧ ٢٢٧ ٥٨٩ ٧٥٧ ٢٥٨ مجمع االهالك في ٣٠ يونيو ٢٠١٥

٩٩٨ ٢٠٥ ٩٦٢١ ٣٦٣ ٦٠٥ ٦٣١ ٠٨٩ ٦ ٨٢٥ ١١٢ ١٩٢  ٥٢٦ ١٤ ٩٦٧ ١٧ ٩٧١ ١٠ ٨٦١ ٤٧ صافي القيمه الدفتريه في ٣٠ يونيو ٢٠١٥
٠٦٠ ٢٨١ ٨٧٢١ ٣٨٦ ٦٠٥ ٦٥١ ٩٥٩ ٦ ٩٤٣ ١٢٨ ٢٢٠  ٦٠١ ١٦ ٥٣٤ ٢٠ ٦٢٩ ١٤ ٦٩٨ ٥٤ صافي القيمه الدفتريه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

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

١٣

شركة العروبه للسمسره في االوراق المالية
" شركة مساهمة مصرية "

خاضعة ألحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والئحته التنفيذية وتعديالته

االيضاحات المتممة للقوائم المالية    
فى ٢٠١٥/٠٦/٣٠

اجهزة تكييفاجهزة كمبيوتراثاث
ماكينه تصوير و 
ماكينات فرم و 
كاميرات مراقبه

طفايات حريق
اعمال 

ديكــورات 
و توسعات

تليفونات و 
فاكس

مباني
برامج 
وشبكات

االجمــالى 
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-١٤- 
 

 :رأس المال المصدر والمدفوع        -٩

جنيـه   ٢٥٠٠٠٠جنيه مصري والمصدر والمـدفوع بمبلـغ    ٢٠٠٠٠٠٠حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 
جنيه مصري وبموجب اجتماع الجمعية العامه الغير عاديه  ١٠٠سهم بقيمة اسمية  ٢٥٠٠مصري موزع علي 

م اعتماد جنيه مصري وت ١لتصبح  ١٠٠والتي قررت تجزئة القيمة االسمية للسهم من  ٢٥/١١/٢٠٠٦بتاريخ 
 :وفيما يلي تطور رأس المال للشركة ٢٥/١٢/٢٠٠٦المحضر بتاريخ 

 البيـــــــــــان المبلــــغ
وأودع ببنك مصر وتم التأشير بالسجل التجـاري   ٢/٤/١٩٩٤من رأس المال المصدر بتاريخ % ٢٥قيمة  ٦٢ ٥٠٠

 ٢/٤/١٩٩٤بتاريخ 
الشركة وذلك بموجب اعتماد محضر اجتماع الجمعيـة  من رأس المال المصدر أودع بخزينة % ٢٥قيمة  ٦٢ ٥٠٠

 ٦/٦/٢٠٠١وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ  ٢٠٠١/  ٦/  ٦العمومية العادية للشركة بتاريخ  
من رأس المال المصدر أودع بخزينة الشركة وذلك بموجب محضر مجلس اإلدارة ومعتمد من % ٥٠قيمة  ١٢٥ ٠٠٠

  ١٨/١/٢٠٠٦وتم التأشير بالسجل التجارى فى  ١٨/١/٢٠٠٦الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 
ـ % ٧٥قيمة  ٧٥٠ ٠٠٠ س اإلدارة من رأس المال المدفوع أودع ببنك مصر إيران للتنمية وذلك بموجب محضر مجل

وتم التأشير بالسجل التجارى بتـاريخ   ١٠/٨/٢٠٠٦ومعتمد من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ  ٢٦رقم 
١٣/٨/٢٠٠٦ 

من رأس المال المدفوع أودع ببنك مصر إيران للتنمية وذلك بموجب محضر مجلس اإلدارة % ١٠٠قيمة  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
وتم التاشير بالسجل التجارى بتـاريخ   ٧/١١/٢٠٠٦ومعتمد من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ  ٣٠رقم 

٩/١١/٢٠٠٦  
تنمية وذلك بموجب محضر مجلس اإلدارة من رأس المال المدفوع أودع ببنك مصر إيران لل% ١٠٠قيمة  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠

وتم التأشير بالسجل التجاري بتـاريخ   ٣٠/٤/٢٠٠٧ومعتمد من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ  ٤٢رقم 
٨/٥/٢٠٠٧  

من رأس المال المدفوع أودع بالبنك العربي االفريقي وذلك بموجب محضر مجلـس اإلدارة  % ١٠٠قيمة  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠
وتم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ  ٢١/١٠/٢٠٠٧هيئة العامة لسوق المال بتاريخ ومعتمد من ال ٥٠رقم 
٢٨/١٠/٢٠٠٧ 

٣ ٠٠٠ ٠٠٠ 
٧ ٠٠٠ ٠٠٠ 
٤ ٥٠٠ ٠٠٠ 

 ١٤/٠٣/٢٠١٠بموجب االكتتاب العام و تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 
 ٠٨/٠٨/٢٠١٠بموجب االكتتاب العام و تم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 

بزياده رأس المال المصدر و المـدفوع   – ٢٠/٤/٢٠١١بموجب قرار الجمعيه العامه الغير عاديه بتاريخ 
من االحتياطيات و ذلك عن طريق اصدار اسهم مجانيـه و تـم الــتأشير بالسـجل التجـاري بتـاريخ       

٠٨/٠٦/٢٠١١ 
 االجمالــــــــى ٢٤ ٥٠٠ ٠٠٠
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 : ايرادات النشاط        -١٠
 -:بيانه كالتالى صري جنيه م ٨٠٣ ٨٣٩ بمبلغ ٢٠١٥ يونيو ٣٠ الدخل بقائمة الظاهر ايرادات النشاط بند يتمثل
 

٣٠/٦٠/٢٠١٥  ٣٠/٠٦/٢٠١٤  
 البيـــان مصريجنيه   مصريجنيه 
١ ٢٩٦ ٤١١  عموالت  ٧٠٠ ٣٧٢  
٢٢٩ ٤٤١   ١٠٣ ٤٦٧  ايرادات الشراء الهامشي 
 االجمالى ٨٠٣ ٨٣٩  ١ ٥٢٥ ٨٥٢

 

 :المصروفات العمومية         -١١
 -: فيمايلي ، مصري جنيه ١ ٤٨٧ ٣٩٣ بمبلغ ٢٠١٥يونيو  ٣٠فى بقائمةالدخل الظاهر مصروفات عمومية بند تمثل

 

 ٣٠/٠٦/٢٠١٤  ٣٠/٠٦/٢٠١٥ بيــــــان
 جنيه مصرى  مصريجنيه 

  ٩١٢ ٥٧٦   ٩٠٩ ٩٣٠ مرتبات
 ٥٣ ١٨٠  ٥١ ٨٠٤ تامينات اجتماعيه

 ٢٦ ٤٧٤  ٧ ٨٣٦ كهرباء
 ٥ ٨٠١  ٥ ٨٧٥ اكراميات و هدايا

 ٤ ٢٨٠  ٤ ١٣٢ و دمغه و بريدتليفون 
 ١٠ ٠٧٥  ٧ ٣٤٥ ادوات كتابية و مطبوعات

 ١١٤ ٩٧٣  ١٢٠ ٩٣٦ ايجار
 ٣٦ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ بدالت حضور اعضاء مجلس االداره

 ١٣ ٤٥١  ٣٠ ٥٠٧ اصالح صيانةو
 ٧ ٧٠٨  ٦ ٤٣٢ بوفيه وضيافة
 ٨ ٦١٢  ١٠ ٠٣١ نقل و انتقال

 ١٠٠ ٨٤٣  ١٠٩ ٣٦١ رسوم و اشتراكات
 ٦ ٨٩٣  ٣ ١٠٤ بنكية. م

 ٣٧ ٩٠٠  ١٣٨ ٠٨٧ مصاريف قضائية
 ١٣٦ ٦٥٥   ١ ٤٤٥ مصروفات بالبورصة

 ١٨ ٨١٧  ١٨ ٥٢٢ مصروفات بمصر المقاصة
 ١٩ ٥٢٢  ٣٦ ٩٦٠ مصروفات بهيئة الرقابة المالية

 --  ٢٤ ٠٨٦ اشتراك شاشات اسعار
 ٨ ٠٠٠  -- استشاراتاتعاب و 

 ١ ٥٢١ ٦٠٧   ١ ٤٨٧ ٣٩٣ االجمالى
 



 )شركة مساھمة مصریة(العروبة للسمسرة فى األوراق المالیة  شركة
 ٥٢٠١یونیو  ٣٠اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة في 

 
 
 

-١٦- 
 

 
 

 :ايرادات أخرى        -١٢
 -:بيانه كالتالى جنيه مصري   ١٠٤ ٧١٧  غبمبل ٢٠١٥ يونيو ٣٠في  بقائمةالدخل الظاهر ايرادات اخري بند يتمثل

 ٣٠/٠٦/٢٠١٥  ٣٠/٠٦/٢٠١٤  
 البيـــان مصريجنيه   جنيه مصرى 
 ٣٠ ٠٤٠ 

٣٧ ٥٣٠ 
 ٦٨ ٠٩٢ 

٣٠ ٦٣١ 
 فوائد الودائع

 ارباح استثمارات

 ايرادات اخري ٥ ٩٩٤  ____ 
 االجمالى ١٠٤ ٧١٧   ٦٧ ٥٧٠ 

 
 :نصيب السهم فى االرباح        -١٣

ارباح السـهم  فى حين بلغت (جنيه مصرى )٠.٠٢٧(غمبللخسائر من ا ٢٠١٥يونيو  ٣٠فى بلغ نصيب السهم 
 -:بيانها كالتالى )  جنيه مصرى  ٠.٠٠٢٣  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١فى  المنتهية المالية الفترهعن 

٣٠/٠٦/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٤  
 البيــــــــــان مصريجنيه   مصريجنيه 
 العام  )خسارة(صافى ارباح )٦٦٠ ٤٩٩(  ٤٤ ١٥٧

 :يخصم    
 نصيب العاملين --  --
 نصيب اعضاء مجلس االداره --  --

 يقسـم على    
 المتوسط المرجح لألسهم العادية المصدرة ٢٤ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢٤ ٥٠٠ ٠٠٠
 )سهم/جنيه) (خسارة(نصيب السهم فى األرباح )٢٧٠.٠(  ٤٠.٠٠

 
 
 :أرقام المقارنة -١٤

 .يتم اعادة تبويب ارقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً  لتتماشى مع التغيرات فى العرض المستخدم فى الفتره الحالية
 .تبويب اية ارقام خالل الفترةو لم يتم اعادة 

 
 :األدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها        -١٥

أرصدة النقدية بالبنوك . تتمثل األدوات المالية للشركة في األصول وااللتزامات المالية وتتضمن األصول المالية
وبعض الدائنون والحسابات الدائنة طبقا ألسس والعمالء وبعض الحسابات المدينة ، كما تتضمن االلتزامات المالية 

فإن القيمة العادلة . التقييم المتبعة في تقييم أصول و التزامات الشركة والواردة باإليضاحات المتممة للقوائم المالية
 .لألدوات المالية ال تختلف أختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية

المتعلقة بتلك األدوات المالية و أهم السياسات و اإلجراءات التى تتبعها الشركة لخفض أثر تلك و فيما يلى أهم المخاطر 
 .المخاطر
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-١٧- 
 

 
 :خطر السوق ١-١٥

يتمثل خطر السوق فى العوامل التى تؤثر على قيم و عائد و أرباح جميع األوراق المالية المتداولة بالبورصة أو .
ربح ورقة مالية بذاتها ، و طبقاً للسياسة اإلستثمارية للشركة تقوم بإتباع  العوامل التى تؤثر على قيم و عائد و

 .اإلجراءات التالية مما يؤدى إلى خفض أثر ذلك الخطر
 إجراء الدراسات الالزمة قبل إتخاذ قرار الشراء بما يضمن اإلستثمار فى أوراق مالية لشركة تتصف            -

 .بقدرتها على النمو       

 .تنويع اإلستثمارات فى القطاعات المختلفة      -

 .إجراء الدراسات المستمرة الالزمة لمتابعة إستثمارات الشركة و تطورها     -

 :خطر العمالت األجنبية ٢-١٥
يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية و الذى يؤثر على المدفوعات      -

 .ت األجنبية و كذلك تقييم األصول و اإللتزامات بالعمالت األجنبيةوالمقبوضات بالعمال

 القيمة العادلة لألدوات المالية ٣-١٥
طبقاً ألسس التقييم المتبعة فى تقييم أصول و إلتزامات الشركة و الواردة باإليضاحات المتممة للقوائم      -    

 المالية    
 .فإن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية فى تاريخ الميزانية          

 :خطر السيولة ٤-١٥
وطبقاً ، يتمثل خطر السيولة فى العوامل التى قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء او كل إلتزمتها     -   

 لسياسه    
 الشركة يتم االحتفاظ بالسيولة المناسبة لمواجهة إلتزامات الشركة الجارية بما يؤثر على تخفيض ذلك الخطر            
 .الى الحد االدنى        

 :خطر سعر الفائدة  ٥-١٥
 علي نتائج االعمال و التدفقات يتمثل هذا الخطر في تغير اسعار الفائده السوقيه التي قد يكون لها تأثير -

النقديه للشركه و تتبني الشركه سياسه هدفها عدم التعرض لخطر سعر الفائده لذا ال تدخل الشركه في 
  . معامالت تبادل سعر الفائده 

 : االئتمانخطر  ٦-١٥
يتمثل خطر االئتمان في احتماالت اخفاق و عدم مقدره بعض المدينين علي سداد كل أو بعض المديونيات  -

و تقوم الشركه بمراجعه المديونيات و تكوين المخصصات الالزمه لمقابله  المستحقه عليهم للشركه
 .االضمحالل لتلك االرصده 

 

 :الموقف الضريبي -١٦
 .تقوم الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية بانتظام

  الضريبة علي ارباح شركات االموال 
 في المواعيد القانونية و سداد المستحق من واقع االقرارالشركه ملتزمة بتقديم االقرارات الضريبية  -

 .٣١/١٢/٢٠١٤عن العام المالى المنتهى فى  ٤/٢٠١٥وقد كان آخر اقرار مقدم فى 
و تم السدادو لم يتم الفحص  ٤، ٣و تم اخطار الشركه بنماذج  ٢٠٠٤تم فحص الشركه حتي عام  -

 . عن السنوات التاليه 
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-١٨- 
 

 
  الضريبة علي المرتبات 

 فحص السنوات التاليةو جاري و تم سداد الضريبة المستحقه  ٢٠٠٤تم فحص الشركه حتي عام  -
 .الربط النهائي حتي تاريخه و لم يتم  ٢٠١٠حتي 

  ضريبة الدمغة 

 الشركه ملتزمة بسداد ضريبة الدمغة  -
وتم سداد  ٣١/١٢/٢٠١٣قامت مأمورية ضرائب دمغة القاهرة بفحص محررات الشركة حتى عام  -

 .روق الضريبية المستحقة الف
 نظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة 

 .٣١/٠٣/٢٠١٥الشركه ملتزمة بتنفيذ احكام الخصم تحت حساب الضريبة و تم السداد حتي  -
وتـم سـداد الفـروق     ٢٠١١حتى عام ٢٠٠٥قامت مأمورية الضرائب بفحص الشركة من عام  -

 .الضريبية المستحقة
  ضريبة المبيعات 

 . الشركة غير خاضعة لضريبة المبيعات -
 

 :ادارة راس المال  -٧١
ان سياسة الشركة هو االحتفاظ براس المال بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذا لمقابلة 

 .التطورات المستقبلية للنشاط 
الفترة  ، كما ان ال تخضع الشركة الية وال توجد اى تغيرات فى استراتيجية الشركة فى ادارة راس المال خالل 

 .متطلبات خارجية مفروضه على راس المال الخاص بها 
 

 :االدارة العليا –تعويضات المديرين الرئيسيين         -٨١
 .ال توجد اى تعويضات للمديرين الرئيسيين واالدارة العليا  
 

 :االحداث الالحقة لتاريخ المركز المالى         -٩١
جمهورية مصر العربية الحداث اثرت تاثيراً ملموساً على القطاعات االقتصادية بوجه عام من المحتمل بدرجة تعرضت 

لذا فمن المحتمل ان يكون . كبيرة ان يؤدى الى انخفاض ملموس فى االنشطة االقتصادية خالل الفترات القادمة 
مات والقيمة االستردادية لها وكذا نتائج االعمال لالحداث المشار الهيا تاثير جوهرى على عناصر االصول وااللتزا

خالل الفترات القادمة ، ويتعذر فى الوقت الراهن تحديد حجم هذا التأثير على االصول وااللتزامات المدرجة بالقوائم 
لتى ينتظر المالية الحالية للشركة ، حيث يعتمد حجم تاثير االحداث المشار اليها على المدى المتوقع والفترة الزمنية ا

 .االحداث وما يترتب عليها من اثارعندها انتهاء هذه 
 

 :االلتزامات المحتملة         -٢٠
بسبب طبييعة اجراءات تقدير اإللتزامات الضريبية في مصر ، فإن الناتج النهائي لهذا التقدير مـن جانـب مصـلحة    

لذا قد يوجد التزامات إضافية محتملة نتيجة الفحص الضريبي وتقدير مصلحة الضرائب . الضرائب قد ال يكون واقعيا
 . للضرائب المستحقة على الشركة
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 )  بالصافى(ألتزامات  ضريبية مؤجلة   -٢١

  ) : الفرق بين األساس المحاسبي واألساس الضريبي (التزامات ضريبية مؤجلة ناشئة عن اهالكات األصول الثابتة 
٠٣/٠٦/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٤  

 أصـول  التزامـات  أصـول  التزامـات
 رىـمصجنيه   يه مصرىـجن  رىـيه مصـجن  رىـيه مصـجن البيـــــان

 أصول ثابتة __  __  __   ١١٩ ٢٩٤

 اإلجمالى __  __  __   ١١٩ ٢٩٤

 
 :السياسة التسويقية و البيعية        -٢٢

 -:  و هي كالتاليقامت الشركة بافتتاح فروع 
      القاهرة -باب اللوق  -ميدان الفلكي  ٦: المركز الرئيسي 

         تاون سنتر  - ١٥١شارع  ٢١: فرع المعادي 




